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Bogati mladenič 

Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: 
»Dobri učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« Jezus mu je rekel: »Kaj me 
imenuješ dobrega? Nihče ni dober razen Boga sámega. Zapovedi poznaš: ‚Ne prešuštvuj, 
ne ubijaj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne utrgavaj, spoštuj očeta in mater.‘« Ta mu je 
odgovoril: »Učenik, vse to sem spolnjeval od mladosti.«  Jezus ga je pogledal in vzljubil 
ter mu rekel: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in boš imel zaklad v 
nebesih; potem pridi in hodi za menoj!«  Ta pa se je ob tej besedi užalostil in odšel 
otožen; imel je namreč veliko premoženje. 
 In Jezus je pogledal naokoli ter svojim učencem rekel: »Kako težko bodo tisti, ki imajo 
bogastvo, prišli v božje kraljestvo!« Ob teh njegovih besedah so učenci ostrmeli. Jezus 
pa zopet spregovori in jim reče: »Otroci, kako težko je priti v božje kraljestvo! Lažje je 
velblodu iti skozi šivankino uho, kakor bogatinu priti v božje kraljestvo.«  Ti so se silno 
čudili in so med seboj govorili: »Kdo se more tedaj rešiti?« Jezus se ozre vanje in reče: 
»Pri ljudeh je nemogoče, ne pa pri Bogu; zakaj pri Bogu je vse mogoče.«  

Markov evangelij 10,17-27 

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.  

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 7. oktobra ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Maša pri kapeli v Osenci bo v soboto, 17. oktobra ob 15. uri. Lepo vabljeni.  

Lukeževa nedelja – Prihodnjo nedeljo, 18. oktobra,  goduje sv. Luka, zavetnik naše 
podružnične cerkve v Tremerjah. Po maši ob 11. uri bo družabno srečanje.  

Misijonska nedelja 2015, 18. oktober 
Predzadnja nedelja v oktobru bo tudi letos Misijonska nedelja. Vsa Cerkev po 
vesoljnem svetu bo združena v skupni molitvi, prošnji, zahvali in razmišljanju o 
poslanstvu vseh kristjanov o povezanosti vseh udov Kristusovega skrivnostnega 
telesa. Znova se bomo spomnili besede apostola Pavla: »Če en del trpi, trpijo z njim 
vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi.« (1 Kor 12,26) 

Ker je v mesecu oktobru Misijonska nedelja – ves ta mesec še posebej molimo za 
misijonske dežele in seveda za misijonarje, ki tam delujejo. 
Ob misijonski nedelji se povežejo verniki vsega sveta – vse župnije – v skupni 
molitvi in dobroti za misijone. Vsi prispevamo svoje molitve in svoj dar za vse člane 
Kristusove Cerkve. Vsi, tudi najbolj revne župnije po svetu, (tudi v misijonskih 
deželah!) prispevajo po svojih močeh, da lahko Papeške misijonske družbe iz Rima 
pomagajo tistim krajem, ki so pomoči najbolj potrebni. 
Zato je Misijonska nedelja velika solidarnostna akcija vesoljne Cerkve v skrbi za vse 
ude Kristusovega telesa. V tem tednu bo: 
 V zavodu Sv. Stanislava – Lj-Šentvid bo 16 in 17. oktobra misijonska vas, 
 v soboto, 17. oktobra bo ob 19. uri v Mali dvorani Hale Tivoli 

Dobrodelni večer – DOBRI PRIJATELJI S PETROM OPEKO 
Lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

     800  ni namena 
1800   po namenu 

TOREK, 13. oktober 
Koloman, mučenec 

     800  ni namena 
1800   v čast in zahvalo za milosti pri študiju 

SREDA, 14. oktober 
Kalist I., papež, mučenec 

     800  ni namena 
1800   za ozdravljenje 

ČETRTEK, 15. oktober 
Terezija Velika, devica, c. uč. 

     800  ni namena 
1800  † Terezija Poljšak 

PETEK, 16. oktober 
Jadviga (Hedvika), kneginja 

     800  ni namena 
1800   † Marko Mavrič 

SOBOTA, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, škof, muč. 

     800  po namenu 
1800   † Stanislav Oštir 

NEDELJA, 18. oktober 

29. nedelja med letom, 

Luka, evangelist 

     800  † Milena Kosovič 
   930  † Jože Marodi 
1800   za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: ††  bratje in sestre Franc, 
       Ludvik, Jure, Mici, Karlinca in Verica Lešek 

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

 


