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30. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,46-52) 
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico 
odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedél ob poti. In ko je slišal, da 
je to Jezus Nazaréčan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« 
Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se 
me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le 
pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. 
Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi 
spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in 
šel po poti za njim. 

Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 775 €. Bog povrni! 

29. oktober je posvečen svetovnemu dnevu možganske kapi. Za to bolezen 
vsako leto na novo zboli več kot 4.000 Slovencev. Slovenska škofovska konferenca 
podpira predlog Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, naj bo 
opoldansko zvonjenje v ponedeljek, 29. oktobra 2018, namenjeno ozaveščanju o 
zdravju kot Božjem daru. Prav tako naj bo opoldanska molitev zahvala Mariji, 
Materi Božji, ki jo v litanijah imenujemo tudi Zdravje bolnikov. 

VSI SVETI, 1. november: Na praznik Vseh svetih se spominjamo predvsem tistih 
neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite 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 pokojne. 

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, 4. 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 za nova cerkvena vrata in jo toplo priporočamo. Vrata 
so že v izdelavi in bodo dokončana na Cecilijino nedeljo, ko bo tudi blagoslov. 

Maše za pokojne: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, ki 
nam jih priporočite.  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 
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. 

Tisk: Na razpolago je Pratika (5,90 €) in Marijanski koledar (2,50 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. oktober 

30. nedelja med letom 

Simon in Juda Tadej, apostola 

    800   ††  Leopoldina in Jože Srebotnjak 
    930  † Albin Šket 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: po namenu 

PONEDELJEK, 29. oktober 
Mihael Rua, duh. redovnik 

   800  † Alojzija Perčič 
1800 po namenu 

TOREK, 30. oktober 
Marcel, mučenec 

  800   
1800  † Anica Kapel 

SREDA, 31. oktober 
Volbeunk, škof 

    800   po namenu 
1800  †† Anton in Urška Vengušt 

ČETRTEK, 1. november 

VSI SVETI 
Dan spomina na mrtve 

Vigor, škof 

   800  †† iz družine Jesenek in Kač  
   930  za vse pokojne 
1800  †† Marija in Alojz Potočnik 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PETEK, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

  800  v čast Božjemu usmiljenju 
  800   za vse pokojne 
1800  † Leopold Esih 

SOBOTA, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, mučenec  

  800   †† Karl in Angela Teršek 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Dolfi Pecelj in iz družine Vetrih 

NEDELJA, 4. november 

31. nedelja med letom 
- zahvalna 

Karel Boromejski, škof 

    800   † Marija Vrenko 
    930  † Stane Mori (obl.) 

1800   †† Karel Ocvirk in Janko Štrukelj 
1100   Tremerje:  za vse pokojne 
1500  Miklavž: za žive in †† župljane in dobrotnike 
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