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Iz Lukovega evangelija 
Nekaterim, ki so zaupali sami vase, da so pravični, in so druge zaničevali, pa je 
povedal tudi to priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit, eden farizej in drugi 
cestninar. Farizej se je postavil in je sam pri sebi tako molil: ‚Bog, zahvalim te, 
da nisem kakor drugi ljudje: roparji, krivičniki, prešuštniki, ali tudi kakor ta 
cestninar; postim se dvakrat v tednu, desetino dajem od vsega, kar dobivam.‘ 
Cestninar pa je od daleč stal in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se 
je trkal na prsi in govoril: ‚Bog, bodi milostljiv meni grešniku! Povem vam: Ta je 
šel opravičen na svoj dom, oni pa ne; zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in, 
kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,9-14) 

Danes obhajamo misijonsko nedeljo. Skupno vseslovensko praznovanje bo v 
Celju pri sv. Jožefu ob 15. uri. Danes se še posebej spominjamo, 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).  

Nabirka je za pomoč misijonskim deželam. 

Povabilo, spodbuda katehetov - Na današnjo nedeljo ponovno stopajo v ospredje 

prizadevanja misijonarjev po vsem svetu, da bi pomagali ljudem v stiski. Predvsem iz 

pripovedovanj, posnetkov vemo, da delujejo v zelo slabih razmerah, tam, kjer delujejo, 

pa je resnično stanje zagotovo še slabše. Da lahko misijonarji opravljajo svoje 

poslanstvo, ni dovolj samo njihovo delo, potrebujejo tudi  finančna sredstva.  Pomagamo 

jim lahko na različne načine. Najbolj odmevna akcija zbiranja sredstev za misijone je 

zagotovo nabirka na  Krištofovo nedeljo, ki jo že desetletja pripravlja ustanova MIVA. 

Ob letošnji misijonski nedelji pa vas, dragi veroučenci,  spodbujamo, da vnaprej 

pomagamo misijonarjem na še en način – z zbiranjem znamk in razglednic.  

Gospod Franc Saksida iz Trsta že vrsto let sodeluje s 55 misijonarji, predvsem iz Afrike, 

pa tudi Japonske in Ukrajine, ki jim pomaga kolikor se le da. Sredstva za pomoč 

misijonarjem gospod Franci pridobi s prodajo znamk, ki jih prej sam skrbno uredi, 

filatelistom in filatelističnim društvom. Nam ni potrebno narediti drugega, kot da iz 

kuverte, preden jo zavržemo, previdno izrežemo znamko, tako da ostane le-ta cela, 

nepoškodovana (ob znamki naj bo 1 cm rob) in jo  prinesemo v nabiralnik, ki bo v 

veroučni učilnici. Če pa nam sorodniki, prijatelji, znanci pošiljajo pozdrave z izletov, 

dopustov, potovanj, romanj na  razglednicah, nam znamk ni potrebno izrezovati, temveč 

jih prinesimo skupaj z razglednicami. Zbrane znamke  in razglednice bomo posredovali 

g. Franciju, ki bo poskrbel, da bodo zbrana sredstva prišla v prave roke.  

Diakonsko posvečenje – Ljubljanski nadškof msgr. Stane Zore bo v nedeljo, 30. 
oktobra 2016, ob 15. uri, v župnijski cerkvi sv. Jurija v Ihanu podelil diakonsko 
posvečenje domačinu Tinetu Povirku in našemu bratu Luku Modicu.  
Priporočamo ju v molitev. Po posvečenju pride br. Luka v naše, celjsko bratstvo. 

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

»Izredno sveto leto usmiljenja, ki ga praznuje Cerkev, na poseben način osvetljuje 
tudi svetovni misijonski dan 2016: vabi nas, da na poslanstvo k vsem narodom 
gledamo kot na velik klic k delom usmiljenja. Zares smo na ta svetovni misijonski 
dan vsi povabljeni, da “gremo ven” kot misijonarji in da vsak od nas prinaša 
sporočilo Božje nežnosti in sočutja vsej človeški družini – s svojimi talenti, 
ustvarjalnostjo, modrostjo in izkušnjami.«                                            papež Frančišek 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 24. oktober 
Anton Marija Claret, red. ust. 

     800   †† starši, sorodniki in prijatelji 
1800   † Katja Kozovinc (obl.) 

TOREK, 25. oktober 
Krizint in Darija, muč. 

   800  † Veronika Zakelšek 
1800  za nerojene otroke 

SREDA, 26. oktober 
Lucijan in Marcijan, muč. 

     800  † Rozina Cvetrežnik (8. dan) 
1800  †† Jezernik in Kragolnik 

ČETRTEK, 27. oktober 
Sabina Avilska, muč. 

   800  †† iz družine Majerič, Conradi in p. Angel 
1800  † Franc Rozman 

PETEK, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej 

     800  †† starši Škorjanc, Guzej in sorodniki 
1800  †† iz družine Komerički in Maruša 
1800  †† Jože in Tončka Viher 

SOBOTA, 29. oktober 
Mihael Rua, duh. red. 

     800  v zahvalo za zdravje v družini 
1800  † Jana Potočnik 

NEDELJA, 30. oktober 

31. nedelja med letom 

Marcel, mučenec 

     800  †† Leopoldina in Jože Srebotnjak 
   930  † Stanislav Prešern 
1800  †† Marija in Alojz Feuš,  
                Marija in Anton Golobič 
1100   Tremerj+e: † Danijela Turk 

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


