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32. nedelja med letom 

 

Iz Lukovega evangelija (Lk 20,27-38) 
K Jezusu so prišli nekateri izmed saducejev, ki trdijo, da vstajenja ni, in so ga 
vprašali: »Učenik, Mojzes nam je zapisal: ‚Če komu umrje brat, ki je oženjen, pa je 
brez otrok, naj ženo vzame njegov brat in obudi zarod svojemu bratu.‘ Bilo pa je 
sedem bratov. In prvi se je oženil, pa je umrl brez otrok. In vzel jo je drugi, a tudi ta 
je umrl brez otrok; in tretji, prav tako vseh sedem; in so pomrli in niso zapustili 
otrok. Za vsemi je umrla tudi žena. Katerega izmed njih bo torej ob vstajenju – žena? 
Kajti vseh sedem jo je imelo za ženo.« In Jezus jim je odgovoril: »Otroci tega veka se 
ženijo in možé; tisti pa, ki bodo vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, 
se ne bodo ženili in ne možile, zakaj tudi umreti ne bodo mogli več; enaki so namreč 
angelom in so božji otroci, ker so otroci vstajenja. Da pa umrli vstajajo, je tudi Mojzes 
pokazal v zgodbi o grmu, ko Gospoda imenuje ‚Abrahamovega Boga in Izakovega 
Boga in Jakobovega Boga‘; ni pa Bog mrtvih, ampak živih, zakaj njemu vsi živé.«  

Zahvalna nedelja - Danes 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 v duhovnem in 
materialnem smislu darovali za župnijo in za obe samostanski skupnosti. 
Bog povrni tudi za vaš današnji dar, ki bo namenjen za obnovo naše župnijske 
cerkve. Do sedaj ste za obnovo cerkve darovali 10.990 €. Seveda nam še veliko 
manjka za pokritje vseh stroškov. Iščemo donatorje oz. botre za okna. Vaš dar lahko 
nakažete tudi na TRR: SI56 0510 0801 5402 525, Župnija Celje – Sv. Cecilija. 

Iz zahvale škofa Stanislava Lipovška - Zahvalna nedelja je najprej zahvala Bogu 
za duhovne darove izrednega svetega leta usmiljenja, ki ga bomo koledarsko 
zaključili v nedeljo, 20. novembra, na slovesni praznik Kristusa Kralja. V resnici je 
sveto leto vsako leto, saj v Jezusu Kristusu, ki je žarišče svetoletnega dogajanja, 
živimo, se gibljemo in smo …  
Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in 
katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, 
organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, 
mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam ter 
krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov. Zahvala vsem 
dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše in z darovi pri sv. maši skrbite za naše 
duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še 
posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho 
žrtvijo gradite Božje kraljestvo.  

Otroški pevski zbor – S. Sabina vabi otroke, ki želijo sodelovati s petjem pri 
nedeljski maši ob 9.30. Prvo srečanje bo v petek, 11. novembra ob 16.30 v veroučni 
učilnici. Lepo vabljeni! 

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. 
Kar boste darovali več, bo namenjeno za obnovo cerkve. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 7. november 
Engelbert, škof 

     800   za rajne 
1800   † Nada Loger (30. dan) 

TOREK, 8. november 

Janez Duns Skot, teolog 

     800  †† starši Smole in sorodniki  
                ter v zahvalo sv. Florijanu 
 1800  za nerojene otroke 
 1800  † Herman in Fanika Kocjan 
               za rajne 

SREDA, 9. november 

Posvetitev lateranske bazilike 

   800  † Franci Druks (obl.) 
1800  †† iz družine Vampelj 
                za rajne 

ČETRTEK, 10. november 

Leon Veliki, pež, c. uč. 

   800  † Alojz Žagar 
1800  †† Franc in Terezija Smole 
               za rajne 

PETEK, 11. november 

Martin iz Toursa, škof 

     800  † Karl Ocvirk 
1800  † Jana Potočnik 
               za rajne 

SOBOTA, 12. november 

Jozafat Kunčevič, škof, m. 

     800  † Angelca Pirtovšek (obl.) 
1800  † Marija Franc 
               za rajne 

NEDELJA, 13. november 

33. nedelja med letom 

Stanislav Kostka, redovnik 

     800  † Grata Završek 
   930  † Stanislav Prešern 
1800  † Marija Franc 
1100   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracar 
               za rajne 

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


