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30. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,34-40) 
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na 
enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, 
katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z 
vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga 
pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih 
stoji vsa postava in preroki.«  

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 
pokojne.  
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, 5. 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 nove električne orgle, ki so stale 5.193 € in jo topo 
priporočamo. Poleg tega imamo še 50.000,00 € dolga od obnove cerkve. Hvala za 
vsak vaš dar. 

Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 830 €. Bog povrni! 

Maše za pokojne: 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.  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Čiščenje in krašenje cerkva: Bog povrni vsem, ki ste v oktobru čistili in krasili naše 
cerkve. V novembru čistijo župnijsko cerkev župljani iz Zagrada, Pečovnika, Osence 
in Zvodnega. 

Hrana za Karitas: V novembru zbiramo hrano in druge gospodinjske potrebščine 
(moka, olje, sladkor, testenine, riž, pralni prašek …) 2254760000za potrebe najbolj 
ubogih. Na razpolago so vrečk. Bog povrni! 

Tisk: Na razpolago je Pratika (5,50 €) in Marijanski koledar (2,50 €) in stenski 
koledar (0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 30. oktober 
Marcel, mučenec 

   800   ni namena 
1800  † Branko Pogladič 

TOREK, 31. oktober 
Dan reformacije - d. p. d. 

   800  ni namena 
1800  po namenu za zdravje s. Terese 

SREDA, 1. november 

VSI SVETI 
Dan spomina na mrtve –    

d. p. d. 

   800  †† iz družine Kač  
   930  †† starši Maruša 
1800  za vse pokojne 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 

ČETRTEK, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

   800  za vse pokojne 
1800  † Stanislava Gajšek (30. dan) 

PETEK, 3. november 
Viktorin Ptujski – prvi petek 

     800  za vse pokojne 
1800   † Stane Mori (obl.) 

SOBOTA, 4. november 
Karl – prva sobota 

     800  †† Karl Ocvirk, Janko Štrukelj in Kruharjevi 

1800  za vse pokojne 

NEDELJA, 5. november 

31. nedelja med letom, 
zahvalna nedelja 

Zaharija in Elizabeta 

   800  za vse pokojne 
   930  †† Dolfi Pecelj in družina Vetrih 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Dušak in Gracar  
1500  Miklavž: †† iz družine Plajnšek in Petrovič 

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


