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32. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo bo 
podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet 
izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje 
svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v 
posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. 
Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse 
device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: 
›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: 
›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga 
kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile 
pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še 
druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: 
›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne 
dneva ne ure!« 

Bl. Marie de la Passion (15. november): Rodila se je 21. maja 1839 v Nantesu, 
v Franciji kot najmlajši otrok premožne družine. Pri krstu je dobila ime Hélène 
de Chappotin. Bila je ognjevite narave, zelo živahna, pa tudi svojeglava. Božji klic 
je začutila že pri osmih letih. Kakor mnogi mladi danes je tudi ona dolgo iskala 
in končno našla svojo poklicanost preko mnogih preizkušenj. Najprej je vstopila 
h klarisam, a jih je morala zapustiti zaradi bolezni. Potem je našla red 
zadoščevalk in bila poslana v Indijo. Postala je odgovorna za vse sestre v Indiji, 
a je morala zaradi nesoglasij zapustiti redovno družino. Dvajset sester iz 
različnih skupnosti v Indiji pa je iz protesta zaradi krivice, ki se ji je zgodila, 
odšlo z njo in tako so se 6. januarja 1877 rodile Frančiškanke Marijine 
misijonarke. Zato ni čudno, da je Helene dobila že pri klarisah redovno ime: 
Marija od trpljenja, kar pomeni tudi strastna ljubezen; red je bil namreč rojen v 
velikih bolečinah. Po vrnitvi iz Indije v Rim so se lažnive obtožbe nadaljevale in 
zato bila Marie de la Passion odstavljena kot generalna predstojnica novo 
nastalega reda. Umrla je 15. novembra 1904 v  San Remu v Italiji in bila leta 
2002 razglašena za blaženo. 

Srečanje ŽPS bo v ponedeljek, 13. novembra ob 19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije - V torek, 14. novembra bomo 
obhajali obletnico posvetitve kapucinske in župnijske cerkve. Kot beremo na 
napisu, jo je na ta dan leta 1615 posvetil takratni ljubljanski škof Tomaž Hren. 
22. novembra pa bomo obhajali praznik sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve in 
župnije ter tudi cerkvene glasbe. 
Zunanjo slovesnost obeh praznikov ter srebrno mašo br. Marjana bomo obhajali 
prihodnjo nedeljo - 19. novembra. 
Ker bo po mašah preprost agape, se priporočamo za kruh in pecivo. 
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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  

PONEDELJEK, 13. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

   800   †† sestre FMM in sorodniki 
   800   za vse pokojne 
1800  †† sestre FMM in sorodniki 

TOREK, 14. november 
Obletnica posvetitve cerkve 

   800  † Angelca Pirtovšek 
   800  za vse pokojne    
1800  † Franc Zgozdnik (30. dan) 

SREDA, 15. november 
bl. Marie de la Passion,  
ustanoviteljica FMM 

   800  po namenu 
   800  za vse pokojne    
1800  †† Milivoj in Marija Topolić 

ČETRTEK, 16. november 
Gertruda (Jerica), red. 

   800  †† Terezija in Franc Smole 
   800  za vse pokojne    
1800  † Ludvik Kamplet (obl.) 

PETEK, 17. november 
Elizabeta Ogrska, red. 

   800  †† Martin, Marija in Terezija Škrjanc 
   800  za vse pokojne    
1800  po namenu 

SOBOTA, 18. november 
Posvetitev bazilike sv. Petra        

in Pavla 

   800   †† sestre FMM in sorodniki 
   800   za vse pokojne 
1800  †† iz družine Legvart 

NEDELJA, 19. november 

33. nedelja med letom, 
žegnanjska nedelja 

Matilda, redovnica. 

   800  za vse pokojne 
   930  za župljane in dobrotnike 
   930  † Matjaž Križnik 
   930  † Stanislav Mech (obl.) 
1800  †† Andrej (obl.) in starši Horvat 

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


