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Pridejo v Jeriho. In ko je s svojimi učenci in veliko množico odhajal iz Jerihe, je slepi 

Bartimej, Timejev sin, sedèl kraj pota in vbógajme prosil.  In ko je slišal, da je to Jezus 
iz Nazareta, je začel vpiti: »Davidov Sin, Jezus, usmili se me!«  Mnogi so ga svarili, naj 
utihne; on pa je še veliko bolj vpil: »Davidov Sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: 
»Pokličite ga!« Pokličejo torej slepega in mu pravijo: »Zaupaj, vstani, kliče te.« n vrgel 
je s sebe svoj plašč, poskočil in prišel k Jezusu. Jezus ga je nagovoril: »Kaj hočeš, da naj 
ti storim?« Slepi mu je rekel: »Rabbuní, da spregledam!« In Jezus mu je rekel: »Pojdi, 
tvoja vera te je ozdravila.« In brž je spregledal in šel po poti za njim.       (Mr 10,46-52) 

Sv. Cecilija – 400 let 
V razgibanem obdobju katoliške prenove konec 16. in v začetku 17. stoletja so kapucine 

kot nosilce "nove, evangeljske pridige" v našo deželo vabili in jih v to delo vključevali 

škofje. Neposredne pobude za ustanavljanje samostanov so prihajale največkrat od 

prebivalcev posameznih mest. Tako je na slovenskih tleh v kratkem času nastala vrsta 

kapucinskih samostanov: 1591 v Gorici, 1606 v Ljubljani, 1609 v Celju in potem v vseh 

večjih slovenskih mestih. Za ustanovitev samostana v Celju so se zavzeli meščani, ki so 

spoznali kapucine, ko so se ti grede iz Gradca v Ljubljano ustavljali v Celju in tudi tu 

oznanjali božjo besedo. Zemljišče na Bregu je za gradnjo samostana poklonil celjski 

meščan Zupanič.  

O začetkih celjskega samostana imamo natančne podatke. Graški nuncij škof Salvago, ki 

je opravil vizitacijo teh dežel, je 1. junija 1609 iz Gradca poročal v Rim: "Kmalu bodo 

začeli graditi dva (kapucinska) samostana, enega v Celju, drugega na Reki, potem pa še 

v Mariboru in na Ptuju, da bi se krepila vera, kar je posebna želja nadvojvode." Dne 12. 

oktobra je pisal iz Lipnice: "Moral se bom podati v Celje. Za to me nujno naproša 

nadvojvoda. Tod se bo gradil kapucinski samostan." In potem še nuncijevo sporočilo iz 

Celja dne 26. oktobra: "Včeraj (25. oktobra 1609) sem položil temeljni kamen za 

kapucinsko cerkev, ki bo gotovo dograjena v enem letu." Cerkev in samostan so 

dejansko začeli graditi, kot pravijo nekateri kasnejši zapisi, šele leta 1611. Gradili so 

seveda tako kot vsepovsod: v prvi vrsti s prostovoljnim delom vernikov, obenem pa tudi 

s pomočjo zbrane miloščine. Ni šlo torej tako naglo, kot si je zamišljal nuncij; gradnja je 

trajala nekaj let. Kdo jo je vodil od začetka, ni znano, dovršil pa jo je gvardijan p. Martin 

iz Trevisa. Cerkev je dne 14. novembra 1615 posvetil ljubljanski škof Tomaž Hren. To 

spričuje v latinščini napisan zapis na kamniti plošči za glavnim oltarjem: Cerkev je v čast 

sv. devici in mučenki Ceciliji dne 14. novembra 1615 posvetil prečastiti gospod 

Tomaž Hren, ljubljanski škof; posvetitev se praznuje drugo nedeljo v novembru. 

Cerkev je poleg glavnega oltarja kmalu dobila še dva stranska: levi je bil posvečen Materi 

božji, desni sv. Antonu Padovanskemu.                                               br. Metod  Benedik 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije bo v nedeljo, 25. oktobra 
2015, ob 15. uri, v stolni župniji Sv. Danijela. Sodeloval bo tudi naš mešani pevski 
zbor. Lepo vabljeni. 

Srečanje z misijonarjem Pedrom Opeko bo v nedeljo, 25. oktobra, ob 18. uri v 
cerkvi sv. Jožefa Celje. Na srečanju bodo na razpolago knjige o Pedru Opeki.  

Maša in molitev za po vojni pobite v Košnici, 31. oktober: Ob 15. uri bo sveta 
maša v Tremerjah in ob 15.45 molitev ob spominskem križu v Košnici. Molitev za 
žrtve povojnih pobojev bo tudi pri križu na Grmadi. 

Maše za rajne: V mesecu novembru bomo vsak dan v župnijski cerkvi darovali 
sveto mašo za tiste pokojne, ki nam jih priporočite. Pripravili smo kuverte z listom, 
na katerega napišete vse tiste, za katere naj molimo in darujemo svete maše. 
Kuverte skupaj z darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

Nabirka prihodnje, prve nedelje je za potrebe župnije in jo toplo priporočamo. 
Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 490 €. Bog povrni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 25. oktober 

30. nedelja med letom, 

Krišpin, mučenec 

     800  †† Leopoldina in Jože Srebotnjak 
   930  †† Ferdinand (obl.) in Ivanka Žerdoner 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: ††  iz družine Brečko 

PONEDELJEK, 26. oktober 
Rustik, škof 

     800  za zdravje in družinsko deblo 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 27. oktober 
Sabina, mučenka 

     800  ni namena 
1800   †† Jožef in Lucija Les 

SREDA, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, apostola 

     800  ni namena  
1800   ni namena  

ČETRTEK, 29. oktober 
Mihael Rua, duh., muč. 

     800  ni namena 
1800  v čast in zahvalo Rožnoveski Materi Božji 

PETEK, 30. oktober 
Marcel, mučenec 

     800  ni namena 
1800   po namenu 

SOBOTA, 31. oktober 

Bolfenk, škof  

Dan reformacije – d. p. d. 

     800  za zdravje in družinsko deblo 
1800   †† Stane Mori, Blaž in Amalija,  
                 brat in sestra 
1500   Tremerje: za žrtve povojnega nasilja 

NEDELJA, 1. november 

VSI SVETI 

Dan spomina na mrtve – d.p.d. 

     800  †† iz družine Kač 
   930  za rajne 
1800   † Pavel Mejaš 
1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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