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Iz Lukovega evangelija 
Tisti čas je povedal Jezus učencem priliko, da je treba vedno moliti in se ne 
naveličati. Govoril je: »Bil je v nekem mestu sodnik, ki se ni bal Boga in se ni 
menil za ljudi. In bila je v tistem mestu vdova, ki je hodila k njemu, govoreč: 
‚Pomagaj mi do pravice zoper mojega nasprotnika.‘ Nekaj časa ni hotel; potem 
pa je sam pri sebi rekel: ‚Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za ljudi, bom 
vendar tej vdovi, ker mi ne da miru, pomagal do pravice, da me ne bo nenehoma 
hodila nadlegovat.‘« In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! 
Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in 
dan, in bo pri njih odlašal? Povem vam, da jim bo hitro pomagal do pravice. 
Vendar, ali bo Sin človekov, kadar pride, našel vero na zemlji?«  (Lk 18,1-8) 

Lukeževa nedelja – V torek, 18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše 
podružnične cerkve v Tremerjah. Zunanjo slovesnost obhajamo danes s sveto 
mašo ob 11. uri, ki jo bo daroval br. Robert Podgoršek. 

Srečanje Gospodarskega sveta bo v ponedeljek, 17. oktobra ob 19. uri. Vsi 
člani, lepo vabljeni. 

Srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev bo v četrtek, 20. oktobra ob 16. 
uri (v času rednega verouka). Starši, lepo vabljeni. 

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

Obnova cerkve - Kmalu bomo v mesecu novembru, v katerem se še posebej 
spominjamo naših dragih, ki so že odšli v večnost, a še vedno ostajajo v naših 
srcih, spomin nanje ne zbledi.  
Ko se znajdemo v trenutku slovesa od naših dragih, pomislimo, kaj vse bi bili 
lahko naredili zanje. Dokler smo še živi, lahko naredimo zanje veliko dobrega. 
Najpogostejša zahvala za vse, kar je pokojni dobrega storil, so molitve in svete  
maše, za katere darujemo sorodniki, znanci, prijatelji, cvetje in sveče, s katerimi 
krasimo njihove grobove, in dobra dela. Tudi dar za cerkev je dobro delo, ki ga 
lahko opravimo za zveličanje njihovih duš.  
Vsak Vaš dar, ki ga boste namenili za obnovo cerkve, bo obrodil bogate sadove 
in zanj se Vam iskreno zahvaljujemo. 

Člani Župnijskega pastoralnega sveta 

Misijonsko nedeljo 2016 bomo praznovali v nedeljo, 23. oktobra. Skupno 
vseslovensko praznovanje bo v Celju pri sv. Jožefu ob 15. uri. Letošnje geslo 
je Samo če smo »usmiljeni kakor Oče«, smo misijonarji. Največja solidarnostna 
povezanost vernikov vsega sveta – v molitvi in darovanju – je gotovo vsako leto 
na misijonsko nedeljo. Na ta dan se še posebej zavemo, da smo “udje enega 
Kristusovega telesa” in da moramo skrbeti drug za drugega. »Če en del trpi, 
trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi« (1 Kor 12,26).  
Nimajo vse Cerkve po svetu enakih možnosti – ne v duhovnem ne v materialnem 
smislu. Zato molimo drug za drugega, zato vsi prispevamo darove, s katerimi 
papeške misijonske družbe pomagajo najbolj revnim škofijam po svetu. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. oktober 

29. nedelja med letom 

Hedvika (Jegvida), kneginja, r. 
Marjeta Marija Alakok, red. 

     800  † Ladislava Farčnik (30. dan) 
   930  † Greta Zaveršek 
1800  †† Janko Štrukelj, Mici in Ludvik 
                Jamnišek ter družina Kamšak 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, škof, m. 

     800   † Veronika Zakelšek 
1800   †† Cveta Verk in Agica Majerhold 

TOREK, 18. oktober 

Luka, evangelist 

   800  †† Milena in Milan Kosovič  
                in družina Bobnič 
1800  po namenu 
1900  Tremerje: † Rafael Ivančič 

SREDA, 19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik 

     800  †† Ana in Ivan Bedenick ter sorodniki 
1800  za nerojene otroke 

ČETRTEK, 20. oktober 
Rozalina, redovnica 

   800  †† starši, sorodniki in dobrotniki 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 21. oktober 
Uršula, devica, mučenka 

     800  po namenu 
1800  †† Karolina Lednik (obl.) in sorodniki 

SOBOTA, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

     800  † Mihael Tržan 
1800  † Stanislav Oštir 

NEDELJA, 23. oktober 

30. nedelja med letom, 
misijonska nedelja 

Janez Kapistran, duhovnik 

     800  †† Ferdo in Ivanka Žerdoner 
   930  †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater  
                ter brat in sestra  
1800  † Marija Kočevar 
1100   Tremerje: †† Frančiška (10. obl.)  
                                    ter Štefan in Karl Zdovc 

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


