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Iz Lukovega evangelija 
Jezus je prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej, bil je neki mož, Zahej po imenu, ki 
je bil višji cestninar in bogat. Želel je videti Jezusa, kdo je, pa ni mogel zaradi 
množice, ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokev, 
da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo. Ko je Jezus prišel na ono mesto, je 
pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol; zakaj danes moram ostati v tvoji 
hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali: 
»Ustavil se je pri grešnem človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: »Glej, 
Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga v čem prevaral, 
povrnem četverno.« Jezus mu je rekel: »Danes je tej hiši prišla rešitev, ker je tudi on 
Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«                                                          

(Lk 19,1-10) 

VSI SVETI, 1. november: Na praznik Vseh svetih se spominjamo predvsem tistih 
neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite, pred Bogom dejanske svetosti nihče 
na zemlji ni spoznal in priznal. Kdor na praznik sprejme zakramenta spovedi in 
obhajila, obišče cerkev in pokopališče, moli vero in Oče naš, ter po papeževem 
namenu in za rajne, prejme popolni odpustek, ki ga nameni nekomu od rajnih. 
Ob 15. uri bo na celjskem mestnem pokopališču molitev za vse rajne.  
Ob 16.30 bomo molili rožni venec za vse rajne. 

Spomin vseh vernih rajnih, 2. november: Spominjamo se vseh naših bratov in 
sester, ki so šli pred nami v večnost, a še niso v polni Božji slavi. Po ljubezni, ki je 
dar Svetega Duha, smo z njimi povezani. Nanje mislimo in oni mislijo na nas. 
Moremo si med seboj tudi pomagati, zato zanje molimo, darujemo svete maše, da bi 
bili rešeni posledic grehov in postali deležni večnega življenja pri Bogu. 

Zahvalna nedelja, 6. november: Zahvalna nedelja nas želi spomniti, da je vse kar 
imamo in kar smo,  Božji dar, za katerega se je potrebno tudi zahvaliti. Ob tej 
priložnosti se Bogu zahvalimo za vse: za življenje, za sadove zemlje in delo naših 
rok, za stanovanje, za delovno mesto, za naše bližnje, za družino, za duhovne in 
materialne dobrine, za vero, za Cerkev in domačo župnijsko občestvo ... 

Nabirka prihodnje nedelje je za obnovo cerkve in jo toplo priporočamo. 
Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 684 €. Bog povrni! 

Maše za rajne: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, ki nam 
jih priporočite. Kuverte skupaj z darom za svete maše oddajte v košarico pri oltarju. 

Duh Assisija - V soboto, 5. novembra bo v Ljubljani na Viču dan Frančiškove 
duhovnosti povezan s 30-letnico molitve za mir. Odhod avtobusa je ob 8. uri  

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

Župnija Teharje vabi: k sveti maši za vse žrtve Taborišča Teharje, ki bo na 
Grobišču Bukovžlak na dan Vernih duš, v sredo, 2. novembra ob 14. uri; na 
predstavo Njegovo obličje, izbor najlepših evangeljskih besedil o usmiljenju, v 
petek, 4. novembra ob 18.30 v Martinovi dvorani na Teharjah; k maši in molitvi za 
spravo in mir v slovenskem narodu, v soboto, 5. novembra ob 18. uri.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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   Tremerje: † Danijela Turk 

PONEDELJEK, 31. oktober 
Volbenk - Dan reformacije 

     800   † Zlata Rojs (8. dan) 
1800   † Mihael Lukanc 

TOREK, 1. november 

VSI SVETI 

     800  †† iz družine Kač 
   930  † Toni Slamnik 
1800  † Alojz Žagar 
1100   Tremerje: †† Danica in Bine Turk 

SREDA, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

     800  po namenu 
1800  †† Kač, Šanca in Tratnik 

ČETRTEK, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, muč. 

   800  †† Marija Ramšak in Terezija Bornšek 
1800  † Irena Andrej (8. dan) 

PETEK, 4. november 
Karl (Drago) Boromejski, škof 

     800  † Karl Ocvirk 
1800  †† Dolfi Pecelj in iz družine Vetrih 

SOBOTA, 5. november 

Zaharija in Elizabeta, starši 
Janeza Krstnika 

     800  †† Karl in Angela Teršek  
                 ter pet bratov in pet sester 
1800  †† Marija Jančič in Helmut Kralj 

NEDELJA, 6. november 

32. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

Lenart, opat 

     800  †† Marija in Alojz Feuš,  
                Marija in Anton Golobič 
   930  † Stane Mori (obl.) 
1800  †† iz družine Jamnišek, Kamšak in Štrukelj 
1100   Tremerje: za rajne 
1500   Sv. Miklavž: †† Veronika in Alojz Zakelšek 

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


