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31. nedelja med letom – zahvalna nedelja 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 23,1-12) 

Tedaj je Jezus spregovóril množicam in svojim učencem: »Mojzesov stol so zasedli 
pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih 
pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena 
in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakníti. Vsa svoja 
dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in 
podaljšujejo robove na obleki. Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v 
shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›učitelj‹. 
Vi pa si ne pravite ›učitelj‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji 
nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite 
›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Kristus. Največji med vami naj bo vaš strežnik. 
Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.« 

Iz škofove zahvale ob zahvalni nedelji 

Zahvalna nedelja je najprej zahvala Bogu za duhovne darove bogoslužnega leta, ki 
ga bomo zaključili v nedeljo, 26. novembra, na slovesni praznik Kristusa Kralja … 
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, animatorjem 
birmanskih in drugih skupin, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, 
zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in 
župnijskih prostorov.  
Hvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše pa tudi 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 … 
Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi, in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, 
Bog.«  K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili 
Gospodu, bomo tudi vse drugo prav naredili, zato iščimo najprej Božje kraljestvo in 
njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo. Zato v veri in zaupanju, v resnici 
in ljubezn, nadaljujmo duhovno pot naše škofi je in obilen Božji blagoslov, varstvo 
Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa Antona 
Martina Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana naj spremlja in podpira naše delo in 
našo službo za blagor Božjega kraljestva.  

msgr. dr. Stanislav Lipovšek celjski škof 

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. 
Letos se še posebej zahvaljujemo za uspešno izvedena obnovitvena dela v cerkvi. 
Hvala vsem darovalcem. 
Bog povrni za vaš današnji dar, ki bo za nove digitalne skaralne orgle.  
Bratje kapucini in sestre FMM se vam zahvaljujemo tudi za vse, kar ste v duhovnem 
in materialnem smislu darovali za župnijo in za obe samostanski skupnosti. 

Možakarji (možje, bratje, sinovi, vnuki, dedki, očetje, samski, ...) ste vabljeni na 
enodnevni odmik za moške v Kančevce v soboto 11. novembra 2017 od 9.00 do 
predvidoma 18.00. Tema tokratnega odmika je: Moja podoba Boga.  
Duhovni voditelj odmika bo brat Milan Kvas. Za kosilo bo poskrbljeno.  

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 6. november 
Lenart, opat 

   800   †† Helena in Anton Ocvirk 
1800  za vse pokojne 

TOREK, 7. november 
Engelbert, škof 

   800  za vse pokojne    
   800  †† Terezija in Franc Smole 
1800  † Greta Zaveršek 

SREDA, 8. november 
Bogomir, škof 

   800  za vse pokojne    
1800  † Veres Dolinar 

ČETRTEK, 9. november 
Posvetitev lateranske bazilike 

   800  za vse pokojne 
   800  † Franci Druks (obl.) 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 10. november 
Leon Veliki, papež, c. uč. 

     800  za vse pokojne 
1800  †† Jože in Terezija Pristovšek 

SOBOTA, 11. november 
Martin iz Toursa, škof 

     800  za vse pokojne  
1800  †† iz družine Gnus 

NEDELJA, 12. november 

32. nedelja med letom 

Jozafat Kunčević, škof, muč. 

   800  za vse pokojne 
   800  † Angelca Pirtovšek 
   930  †† Marija Jančič in Helmut Kralj 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100 Trem.: †† Franc (obl.) in Klavdija Ojstršek  

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


