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31. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,28-34) 
Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je 
prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, 
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, 
z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: 
»Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in 
ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega 
kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, 
da je pametno odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče 
si ga ni drznil še kaj vprašati. 

Zahvalna nedelja 

Praznik zahvale so poznala že starodavna 
ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje 
za blagoslov darovala ječmenove snope, 
poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno 
jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z 
izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske 
sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in 
odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka 
spominjajo ob šotorskem prazniku. 
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in 
pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, 
svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar 
smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti 
Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih 
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je 
daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. 
Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje 
povezano z bogoslužnim obredom. 
Danes se zahvaljujemo drug drugemu in Bogu za vse prejeto v minulem letu. 
Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. 
Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega. 

Bratje kapucini pa se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in 
materialnem smislu darovali za župnijo in za samostan.  
Bog povrni tudi za vaš današnji dar, ki bo namenjen za nova cerkvena vrata. 

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

Orgelski koncert in flavta – DUO SYRINX 
Nedelja, 4. novembra 2018, ob 19. uri, cerkev sv. Jožefa Celje. Vstop prost. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 5. november 
Zaharija in Elizabeta,         
starši Janeza Krstnika 

  800   † Valentina Perčič 
  800   za vse pokojne 
1800  za vse potrebe 

TOREK, 6. november 
Lenart, opat 

  800   † br. Robert Podgoršek 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Terezija in Jože Pristovšek 

SREDA, 7. november 
Engelbert, škof 

  800   † Anica Kapel 
  800   za vse pokojne 
1800  †† 2 sestre in straši Smole 

ČETRTEK, 8. november 
Gotfrid, škof 

  800   † Franc Smole 
  800   za vse pokojne 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 9. november 
Posvetitev lateranske 

bazilike 

  800  †† Franc Smole in v zahvalo sv.  Florijanu 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Kotnik 

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

  800   za vse pokojne  
1800   †† Zvonko in Marija Špiljak 
1800  † Marija Vrenko 

NEDELJA, 11. november 

32. nedelja med letom 

Martin, škof 

    800   † Stanislava Gajšek 
   800   za vse pokojne 
    930  † Angela Pirtovšek 

1800   v zahvalo in priprošnjo 
1100   Tremerje:  † Anica Kapl 

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


