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4. oktober 2015 – 40 – 
27. nedelja med letom, rožnovenska nedelja 

 

Uporaba Jezusovega imena 
Spregovoril je Janez in mu rekel: »Učenik, nekoga, ki ne 
hodi z nami, smo videli, da je v tvojem imenu izganjal 
duhove, pa smo mu branili.« Jezus je rekel: »Ne branite 
mu; zakaj nihče ne more storiti čudeža in takoj nato hudo 
govoriti o meni.  Kdor namreč ni zoper nas, je za nas.  
Zakaj kdor koli vam dá piti čašo vode zaradi tega, ker ste 
Kristusovi, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega 
plačila. In kdor koli pohujša katerega teh malih, ki verujejo vame, bi mu bilo bolje 
obesiti mlinski kamen na vrat in ga vreči v morje. 
In ako te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da brez roke prideš v življenje, 
kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogenj. In ako te tvoja noga 
pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da prideš v življenje kruljav, kakor da bi imel obe 
nogi, pa bi bil vržen v pekel. In ako te tvoje oko pohujšuje, ga izderi; bolje je zate, da 
prideš z enim očesom v božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v 
pekel, kjer njih črv ne umrje in ogenj ne ugasne.  

Markov evangelij 9,38-43.45.47-48  

Frančišek Asiški, 4. oktober – Danes obhajamo Frančiškovi bratje in sestre 
praznik našega ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega.  

Dekanijska rekolekcija - Srečanje duhovnikov naše dekanije bo pri nas v 
sredo, 7. oktobra.  Vabljeni k sveti maši ob 9.30. 

Teden za življenje - Od 4. do 12. oktobra 2015 bo pod svetopisemskim 
geslom Od materinskega naročja povišuje naše dneve(Sir 50,22), potekal Teden 
za življenje. V tem tednu smo še posebej povabljeni k molitvi za življenje. 
Več na spletni strani Gibanja za življenje. 

Svetopisemski maraton - Mini svetopisemski maraton bo v naši župniji od 11. 
do 18. oktobra. Obe nedelji bomo brali božjo besedo od 7. do 8. ure in med 
dopoldanskima svetima mašama, med tednom pa od 16. do 18. ure. Lepo 
vabljeni, da se pridružite pri branju ali poslušanju. Bralci se lahko vpišete na 
listu, ki je na mizici. 

Škofova sveta maša ob začetku akademskega leta bo v stolnici sv. Danijela v 
sredo, 7. oktobra ob 18. uri. Še posebej študentje lepo vabljeni. 

Današnja nabirka, prve nedelje v mesecu, je za potrebe župnije in jo toplo 
priporočamo. Do našega praznika, 400-letnice posvetitve cerkve, želimo 
nabaviti novo ozvočenje s slušno zanko (predračun je 6.897,41 €)) in ekran za 
predvajanje besedil (cena je 1.100 €). Hvala za vsak vaš dar. 

Čiščenje - Bog povrni vsem, ki ste v septembru skrbeli za lepoto naših cerkva in 
župnijskih prostorov. V oktobru je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. oktober 

27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja  

Frančišek Asiški, red. ustan. 

- začetek tedna za življenje 

     800  † Boris Veber 
   930  † Franc Loger 
1800   †† Katarina in Lenart Šuligoj  
                ter Jože Lončar 

1100   Tremerje: †† Jože Bezgovšek  
                                   in Franc Ojstršek 

PONEDELJEK, 5. oktober 
Marija Favstina Kowalska, red. 

     800  †† Magdalena in Franc Smonik  
1800   po namenu 

TOREK, 6. oktober 
Bruno, red. ustanovitelj 

     800  za vse, ki pomagajo s. Mari,  
          še posebej za s. Marijo 
1800   † Ivan Pajk 

SREDA, 7. oktober 
Rožnovenska Mati Božja 

     800  † Karl Ocvirk (obl.) 
   930  po namenu s. Mojce 
1800   † Ivana Kastelic 

ČETRTEK, 8. oktober 
Benedikta, dev., muč. 

     800  v dober namen 
1800  † Marija Pungartnik 

PETEK, 9. oktober 
Dionizij, škof, muč. 

     800  ni namena 
1800   za nerojene otroke 

SOBOTA, 10. oktober 
Danijel, mučenec 

     800  ni namena 
1800   za zdravje rodbinskih korenin 

NEDELJA, 11. oktober 

28. nedelja med letom 

Filip, diakon 

-sklep tedna za življenje 

     800  †† Marija in Alojz Feuš, 
                Marija in Anton Golobič 
   930  †† Alojz in Marija Klep  
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † mama Fanika  
           ter †† iz družine Zdovc, Korent in Pirnat 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
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