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33. nedelja med letom 

 

Iz Lukovega evangelija (Lk 21,5-19) 
Ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je Jezus 
rekel: »Prišli bodo dnevi, v katerih od vsega tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na 
kamnu, ki bi ne bil razrušen.« Vprašali pa so ga: »Učenik, kdaj bo to in kakšno bo 
znamenje, ko se bo to zgodilo?« On pa je rekel: »Glejte, da se ne daste premotiti! 
Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: ‚Jaz sem‘ in ‚Čas se je 
približal.‘ Ne hodite torej za njimi! Ko pa boste slišali o vojskah in uporih, se ne 
ustrašite; zakaj to se mora poprej zgoditi, a ne bo še takoj konec.« Tedaj jim je 
govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi 
bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja 
na nebu. Pred vsem tem pa bodo stegnili roke po vas in vas preganjali, izdajali v 
shodnice in ječe ter vlačili zaradi mojega imena pred kralje in poglavarje. Zgodilo pa 
se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, 
kako bi se zagovarjali. Zakaj jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši 
nasprotniki ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši 
in bratje in sorodniki in prijatelji in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; in vsi 
vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo 
stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje. 

Trojno zlatomašno slavje - 14. novembra bomo praznovali obletnico posvetitve 
naše cerkve, 22. novembra pa praznik sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve, župnije in 
cerkvene glasbe. Skupno praznovanje bo na praznik Kristusa Kralja, prihodnjo 
nedeljo, 20. novembra. Pri sveti maši ob 9.30 bodo somaševali naši trije 
zlatomašniki: br. Robert Podgoršek, br. Pavel Košir in br. Vinko Škafar. 
Ker bo po maši preprost agape, se priporočamo za pecivo. 
V Tremerjah to nedeljo ne bo svete maše.  

Sklep izrednega svetega leta božjega usmiljenja in zapiranje svetih vrat bo v 
celjski stolnici na praznik Kristusa Kralja, 20. novembra. Ob 15. uri bo Svetoletna 
molitvena ura in ob 16. uri slovesno somaševanje, ki ga bo vodil škof dr. Stanislav 
Lipovšek. Lepo vabljeni.  

Teden zaporov 2016 bo potekal od 13. do 19. novembra. Naslov letošnjega tedna 
je: »Gospod, usmili se!« in je vezano na jubilejno leto usmiljenja. Papež Frančišek je 
večkrat s svojim vstopom skozi vrata zapora pokazal, da Gospod želi vstopiti v srca 
vsakega človeka, ki nosi v sebi ujetost in ranjenost, težo in bolečino. Želi, da vrata 
vseh zaporniških celic postanejo vrata Božjega usmiljenja. 

Hrana za Karitas: Od zahvalne nedelje zbiramo hrano in druge gospodinjske 
potrebščine (moka, olje, sladkor, testenine, riž, pralni prašek …), ki jih bomo oddali 
na dekanijsko Karitas za potrebe najbolj ubogih. Na razpolago so vrečk. Bog povrni! 

Otroški pevski zbor – S. Sabina vabi otroke, ki želijo sodelovati s petjem pri 
nedeljski maši ob 9.30. Srečanje bo v petek, 18. novembra ob 16.30 v veroučni 
učilnici. Lepo vabljeni! 

Nabirka današnje nedelje je za potrebe škofije in jo toplo priporočamo. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 pokojne 

PONEDELJEK, 14. november 
Obletnica posvetitve cerkve 

     800   v zahvalo 
1800   † Angelca Pirtovšek 
            za pokojne 

TOREK, 15. november 

Albert Veliki, papež, c. uč. 

     800   za pokojne 
 1800  †† Jože in Terezija Pristovšek 
 1800  za inštitut FMM 

SREDA, 16. november 

Marjeta Škotska, kraljica 

   800   † Rozina Cvetrežnik (30. dan) 
1800  † Ludvik Kamplet 
           za pokojne 

ČETRTEK, 17. november 

Elizabeta Ogrska, redovnica 

   800  po namenu 
1800  † Stanislaw Mech 
           za pokojne 

PETEK, 18. november 
Posvetitev bazilike sv. Petra 

 in Pavla 

     800  † Jože Marodi 
1800  †† Franc in Terezija Smole 
           za pokojne 

SOBOTA, 19. november 

Matilda, redovnica 

     800  † Ivan Novak 
1800  † Štefanija Končan 
           za pokojne 

NEDELJA, 20. november 

KRISTUS KRALJ 

Edmund, kralj 
- začetek tedna Karitas 

     800  za pokojne  
   930  †† starši Pustinek in Jazbec 
   930  †† starši Ribič in Hriberšek, sestra Ivana,             
                Franc Janežič ter Sarica 
1800  † Aloj Žagar                

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


