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Vdovin denar 
In Jezus je sedel nasproti zakladnici in gledal, kako ljudje mečejo denar v 
zakladnico. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Ko pa je prišla neka uboga vdova, je 
vrgla dva novčiča, kar je ena četrtinka. In poklical je svoje učence ter jim rekel: 
»Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, kateri so metali v 
zakladnico. Zakaj vsi so vrgli od tega, česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od 
svojega uboštva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.« 

Markov evangelij 12,41-44 

Danes je ZAHVALNA nedelja. Bodimo Bogu, svojemu dobrotniku hvaležni za vse, 

kar v življenju prejemamo ali dosežemo! Toda biti hvaležen Bogu za vse dobrote 

samo enkrat na leto, je premalo! Hvaležnost moramo izkazovati Bogu in bližnjemu 

vsak trenutek! 

Cistercijanski menihi v Alveiri na Portugalskem so hvaležni Bogu za poseben božji 

dar. Namreč skozi samostansko kuhinjo teče potok Alcoa, ki je bogat z ribami. Kadar 

samostanska družina potrebuje ribe za obed, kuharji samo nastavijo mrežo in jih 

ulovijo, kolikor jih potrebujejo.  

Takemu »ribolovu« lahko primerjamo vsakega človeka, skozi katerega se pretaka 

potok milosti obogaten po zasluženjih Kristusa, svetnikov in Matere Božje! Ničesar 

drugega nam ni treba, kakor odpreti svoja srca in zajeti obilo milosti. Tok milosti 

nam posreduje Cerkev po sedmerih zakramentih. -  Krščanska beseda zahvale 

človeku naj bo »Boklonaj ali Bog povrni! Beseda »hvala« izrekamo samo Bogu. 

Njemu ne moremo reči »Bog povrni«, ker je samo eden, sam sebi pa ne more 

povrniti. Zato samo Bogu rečemo HVALA! Tako zahvalo nam je nakazal Jezus pri 

Lazarjevem grobu, ko je rekel: »Oče, zahvalim te, da si me uslišal.« Tako nebeški 

Oče vsak dan uslišuje naše prošnje; zato mu gre tisočkrat hvala!!! 

     Hvaležnost za vse prejete darove lepo izraža naslednja molitev: »Nebeški Oče, 

jaz tvoj otrok te zahvalim za dar sv. krsta. Sveto zvezo si sklenil z menoj in jaz s 

teboj. Danes to zvezo ponavljam s prisrčnim veseljem. Odpovem se hudemu duhu in 

vsem njegovim delom. Verujem v tebe Boga Očeta, ki si me ustvaril; verujem v tebe 

Boga Sina, ki si me odrešil; verujem v tebe Boga Sveti Duh, ki si me posvetil. 

Verujem v sveto katoliško Cerkev; obljubim, da hočem živeti po evangeliju. Sveti 

moj patron podpiraj me, moj angel varuh varuj me, Marija ljuba Mati pomagaj mi, 

da ostanem Jezusu zvest do smrti.  Amen.   

Na zahvalno nedeljo se Bogu zahvaljujemo za vse, kar smo in kar imamo: za 
življenje, za sadove zemlje in dela naših rok; za vse duhovne in materialne 
darove. Bratje kapucini in sestre FMM se vam zahvaljujemo za vse, kar ste 
darovali za župnijo in za obe samostanski skupnosti. 

Na zahvalno nedeljo bo sveta maša tudi na Miklavškem hribu ob 15. uri.  

Sv. Cecilija – 400 let 

Pred 400 let posvečena cerkev sv. Cecilije je postala novo duhovno 

središče mesta Celje, obenem pa tudi izhodišče dušnopastirske 

dejavnosti, predvsem oznanjevanja božje Besede in spovedovanja 

na širokem področju zahodnega dela Štajerske dežele. Redno 

molitveno bogoslužje, ki je potekalo v skromni cerkvi in v 

molitvenem koru za glavnim oltarjem, je dajalo utrip življenju v 

samostanu in prav tako ton vsej dejavnosti samostana na področju 

mesta in zelo široke okolice.  

Vse, od širših okvirov do podrobnejših določil za bogoslužje in sploh v celoti 

življenje v samostanu je urejal Obrednik, veljaven za vse samostane v tedanji 

Štajerski kapucinski provinci. Obrednik jasno poudarja, da je bogoslužje središče 

vsega dogajanja in da so vse dejavnosti vezane na bogoslužje oziroma izhajajo iz 

njega. Molitveni kor za glavnim oltarjem je poleg cerkve najpomembnejši prostor v 

samostanu; tu samostanska skupnost moli brevir in druge molitve, tu opravlja tudi 

zelo poudarjeno premišljevanje. Brevir se začenja z Jutranjicami: vsi se zberejo v 

koru in opolnoči se začno jutranjice, ki jim takoj mu slede hvalnice. Zjutraj ob šestih 

je "konventna" maša, pri kateri je zbran celoten "konvent", torej celotna samostanska 

družina. Štiri dnevne molitvene ure: prva, tretja, šesta in deveta (tako imenovane po 

starem rimskem štetju ur) se zvrste ob različnih urah čez dan, ob delavnikih drugače 

kot ob nedeljah in praznikih. Popoldne si sledita še dve molitveni uri: ob dveh so na 

vrsti večernice, ob štirih pa sklepnice, sklepna molitvena ura v brevirju.  

Poglavitni poudarek samostanskega življenja je torej vedno temeljil na skupni 

molitvi in premišljevanju. Vse zvrsti pastoralne dejavnosti so temeljile v 

prizadevanjih za poglobljeno osebno duhovno življenje. Te dejavnosti je samostanski 

predstojnik leta 1725 takole na kratko predstavil: "Dva pridigarja, ki ju provincijsko 

vodstvo posebej določi, redno skozi vse leto pridigata, eden ob nedeljah, drugi na 

praznične dni, v postnem času pa tudi dvakrat med tednom. Veliko spovedujemo v 

slovenskem in nemškem jeziku; obiskujemo bolnike, dostikrat bedimo dan in noč pri 

umirajočih. Sprejemamo nekatoličane in jih poučujemo ter postopno pripravljamo, 

da sprejmejo katoliško vero. Poleg vse bogoslužne dejavnosti v samostanu smo 

pogosto tudi zunaj po župnijah, kakor nas pač prosijo za pastoralno pomoč. Enkrat 

tedensko pater mašuje v mestni bolniški cerkvi." Cerkev sv. Cecilije je skozi stoletja 

bila najbolj obiskana za praznik Porciunkule, ko se je shoda udeležilo tudi do 7000 

romarjev.  

   br. Metod  Benedik 

 



 

 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije 

V soboto, 14. novembra bomo obhajali obletnico posvetitve kapucinske in 
župnijske cerkve sv. Cecilije. Kot beremo na napisu, jo je na ta dan leta 1615 
posvetil takratni ljubljanski škof Tomaž Hren.  

Ob 400-letnici posvetitve cerkve bo slovesno zahvalno somaševanje ob 18. uri 
vodil škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Ob 20. uri bo slavnostni koncert župnijskega pevskega zbora Sv. Cecilije in 
Celjskega godalnega orkestra. 

V nedeljo, 15. novembra bo ob 8. uri in ob 9.30 maševal naš provincial br. Vlado 
Kolenko. 

Po mašah bo preprost agape, zato se priporočamo za kruh in pecivo. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. novembra ob 
18.45. Člani, lepo vabljeni! 

Tisk: Na razpolago je Pratika (5,50 €), Marijanski koledar (2€) in stenski 
koledar (0,70 €). 

Simpozij o Človeku, velikem Slovencu, duhovniku in teharskem beguncu 
dr. Janezu Zdešarju: Dom sv. Jožef Celje pripravlja od sobote, 14. novembra, do 
nedelje, 15. novembra 2015 simpozij o dr. Janezu Zdešarju z naslovom: »V življenje 
in ne v Barbarin rov.«  

Janez Zdešar je zadnja leta svojega življenja živel v Domu sv. Jožef, kjer je kot 
izreden mislec, velik domoljub in duhovnik, pustil neizbrisen pečat. O njegovi 
izjemni življenjski drži priča dejstvo, da je zadnja leta svojega življenja preživel 
prav neposredni bližini Teharij,  kot nekdanji  teharski taboriščnik, ki je s 
skupino prijateljev pobegnil iz taborišča, preživel in se rešil na Avstrijsko 
Koroško. O pobegu je takoj po rešitvi napisal rokopis, ki je bil dolga leta 
izgubljen, naposled pa po petdesetih letih najden v Kaliforniji, v ZDA. Rokopis je 
izšel v knjigi »Spomin na težke dni«. Zdešar je postal duhovnik in bil mnoga leta 
odgovoren za pastoralno delovanje med Slovenci po Evropi. Kot duhovnik, pa 
čeprav je živel v Nemčiji, je bil stalno nadzorovan. Zaradi  jasnega izražanja 
stališč in vedenja o  pobojih v Hudi jami,  je bil »bodeč trn v peti« jugoslovanski 
komunistični oblasti. Leta 1991, ob rojstvi svobodne Slovenije, mu je bilo 
vrnjeno slovensko državljanstvo, na kar je bil kot domoljub izredno ponosen. 
Leta 2008 se je dokončno vrnil v Slovenijo, v Celje – v Dom sv. Jožef, kjer je živel 
vse do smrti leta 2013.  

Predavatelji in teme: 
-       Zdešar in njegova življenjska pot: dr. Tamara Pečar Grisser  
-       Zdešar v očeh jugoslovanske UDBE: dr. Jurij Pavel Emeršič̌  
-       Zdešar in Slovenci v Evropi: msgr. Janez Pucelj  

-       Zdešar in Cerkev na Slovenskem: dr. Roman Globokar  
-       Zdešar kot ohranjevalec zgodovinskega spomina: mag. Blaž Otrin  
-       Zdešar kot pričevalec in oznanjevalec Božjega kraljestva: dr. Milan Matjaž  

Sveta maša, katere somaševanje bo vodil celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek, bo 
v soboto, 14. novembra, ob 15. uri, pri sv. Ani na Teharjah. 
Podroben program simpozija je objavljen na spletni strani www.jozef.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. november 

32. nedelja med letom 
- zahvalna nedelja 

Bogomir, škof 

     800  † Alojz Zakelšek 
   800   za uspešno operacijo 
  930  †† Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800   za rajne 
1100   Tremerje: †† iz družine Zdovc 
1500   Miklavž: v zahvalo za uspešno 
                            opravljena dela 

PONEDELJEK, 9. november 
Posvetitev lateranske bazalike 

Ursin, škof 

     800  † Franci Druks 
1800   za nerojene otroke 
           za rajne 

TOREK, 10. november 
Leon Veliki, papež, c. uč. 

     800  za telesno in duševno zdravje 
1800   po namenu 
           za rajne 

SREDA, 11. november 
Martin, škof iz Toursa 

     800  za zdravje in uspešno operacijo 
1800   po namenu 
           za rajne 

ČETRTEK, 12. november 
Jozafat Kunčevič, škof, muč. 

    800  †† iz družine Vampelj 
1800  † Angelca Pirtovšek (obl.) 
          za rajne 

PETEK, 13. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

     800 † Jože Povalej 
1800   †† Jože in Terezija Pristovšek 

          za rajne 

SOBOTA, 14. november 
Obletnica posvetitve cerkve 

Lovrencij Irski, škof 

     800  † Slavko Novak  
1800   † Angelca Pirtovšek 
          za rajne 

NEDELJA, 15. november 

33. nedelja med letom 

Albert Veliki, škof, c. uč. 

     800  †† Milivoj in Marija Topolić 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800   †† Marija Strahovnik in Stanislav Svenšek  
1100   Tremerje: za rajne 

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


