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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,15-21) 
Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu 
so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si 
resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš 
na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« 
Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? 
Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta 
podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej 
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 

Misijonska nedelja, 22. oktober - Papež Frančišek nas v letošnji misijonski 
poslanici z naslovom »Misijon v osrčju krščanske vere« spominja, da misijonska 
dejavnost ni zgolj ena izmed številnih dejavnosti Cerkve, kajti Cerkev je »misijonska 
po naravi«. Spominja nas, da ne moremo biti kristjani, ne da bi okoli sebe širili 
veselega oznanila Jezusovega evangelija. Ta ima »spreminjajočo moč«, saj je »dobra 
novica, ki prinaša nalezljivo veselje«, je »izvir novega življenja, prostega vladavine 
greha …«, ki »zdravi krvaveče rane človeštva«. Vse to je razlog, zakaj današnji svet 
tako potrebuje usmiljene misijonarje evangelija. Toda zdi se, kot da imajo s tem 
mnogi katoličani težave. Kaj nas pri tem najbolj ovira? Papež je v letošnjem 
pogovoru jasno odgovoril: »Lagodnost, lenoba in posvetni duh«. In kako te ovire 
premagati? Sveti oče v poslanici vabi, »da zapustimo svojo udobnost in pogumno 
dosežemo vsa obrobja, ki potrebujejo luč evangelija«. Pri tem stavi tudi na mlade, 
njihov pogum in njihove navdihe srca. Ravno zato imamo vsako leto Misijonsko 
nedeljo, da nas v tem prizadevanju okrepi z molitvijo in konkretno nabirko, ki jo ima 
Katoliška Cerkev ta dan po vsem svetu. S temi sredstvi podpiramo te srčne može in 
žene, misijonarje »na terenu«, ki so na misijonsko poklicanost pogumno odgovorili, 
premagali »lagodnost, lenobo in posvetnega duha«, pred katerimi svari papež, 
»zapustili svojo udobnost« in šli gradit mlado Cerkev na obrobja sveta. Ker »besede 
mičejo in zgledi vlečejo«, smo v letošnjo brošuro in molitveni dodatek vključili 
enega izmed naših misijonarjev, ki ga obdaja sluh svetosti, Andreja Majcna.  

Matjaž Križnar, ravnatelj Misijonskega središča Slovenije 

Tečaj osebne in duhovne rasti za ženske - Uvodno srečanje bo 27. oktobra ob 
18.30 v prostorih Kapucinskega samostana v Celju. Prijave in informacije:  
Sabina Zupan, GSM: 041/ 456 284; e-pošta: sabinazupan1@gmail.com 
Katja Pečovnik Hadžić, GSM: 031/ 227 694; e-pošta: katkapec@yahoo.com 

Duha Assisija, 28. oktober 2017, Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Kdor se želi 
pridružiti, naj se prijavi v župnijski pisarni. 

Namenitev dela dohodnine za pomoč ljudem v stiski – Vsako leto na Karitas 
pride več kot 90.000 družinskih članov in posameznikov. Vabimo vas, da z 
namenitvijo dohodnine pomagate tudi V. Sredstva dohodnine bodo uporabljena za 
program pomoči v naši škofiji in župnijski Karitas Celje, sv. Cecilija. 

Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert, ko bo z nami svetovno znani operni pevec 
Luka Debevec ob spremljavi pianista in organista Diega Licciardija. Koncert bo v 
torek, 24. oktobra, ob 19. uri. Vstop prost – vabljeni! 

Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni vikend z naslovom Svetopisemske 
figure od 3. do 5. novembra. Prijave in informacije: Dom duhovnosti Kančevci, 
Kančevci 38, 9206 Križevci v Prekmurju, tel.: 02/554-11-38 ali 041-840-897 (br. Stane 
Bešter), e-pošta: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. oktober 

29. nedelja med letom 
- misijonska nedelja 

Janez Pavel II., papež 

   800  † Zlata Rojc (obl.)  
   800  za župljane in dobrotnike 
   930  †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater 
1800  †† Jožica Trbovc in družina Deželak 
1100  Tremerje: †† Terezija Krušič 
                              ter iz družine Šnjader 

PONEDELJEK, 23. oktober 
Janez Kapistran, duhovnik 

   800   ni namena 
1800  † Franc Zgoznik (8. dan) 

TOREK, 24. oktober 
Anton Marija Claret, škof 

   800  † Vlado Dobravc (obl.) 
1800  † Katja Kozovinc (obl.) 

SREDA, 25. oktober 
Krizant in darija, mučenca 

   800    na priprošnjo Lurške MB za zdravje 
1800  ni namena 

ČETRTEK, 26. oktober 
Demetrij Solunski, mučenec 

   800  za spreobrnjenje 
   800  †† Franc Druks in Justina Kragolnik 
1800  v zahvalo 

PETEK, 27. oktober 
Sabina Avilska, devica 

     800  †† Jože (obl.) in Marija Medved 
1800   † Irena Andrej (obl.) 

SOBOTA, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, apostola 

     800  po namenu za zdravje s. Terese 
1800  ni namena 

NEDELJA, 29. oktober 

30. nedelja med letom 

Mihael Rua, duhovnik 

   800  †† Leopoldina in Jože Srebotnjak  
   930  † Franc Zgoznik 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 

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