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32. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,38-44) 
Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam: »Varujte se 
pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi 
na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam 
požirajo hiše in hinavsko opravljajo dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél 
je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih 
je veliko vrglo. Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en 
kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem 
vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč 
vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, 
kar potrebuje za življenje.« 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije - V sredo, 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 bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 18. 
novembra. Sveti maši ob 8. uri in 9.30 bo daroval naš letošnji novomašnik  br. 
Miro Pavšek. Pri maši ob 8. uri bo blagoslovil nova vhodna vrata. 
Ker bo po mašah preprost agape, se priporočamo za kruh in pecivo. 

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. Božji klic je začutila že pri osmih letih. 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 je odšlo z njo in tako 
so se 6. januarja 1877 rodile Frančiškanke Marijine misijonarke. Po vrnitvi iz 
Indije v Rim so se lažne 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 Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 12. novembra ob 
19. uri. Člani, lepo vabljeni. 

Duhovne vaje za starejše z naslovom: »Starejši gradijo prihodnost« bod v  
Domu sv. Jožefa od 13. do 15. novembra 2018. Vodil jih bo upokojen koprski 
škof Metod Pirih. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 12. november 
Jozafat Kunčevič, škof, muč. 

  800   za zdravje 
  800   v zahvalo 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Vida in Martin Cizelj 

TOREK, 13. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

  800   † Angela Pirtovšek 
  800   za vse pokojne 
1800  po namenu 

SREDA, 14. november 
Lovrenc Irski, škof 

Obletnica posvetitve cerkve 

  800   † Milka Cimerman 
  800   za vse pokojne 
1800  † Angelca Pirtovšek (obl.) in po namenu 

ČETRTEK, 15. november 
bl. Marie de la Passion,  
red., ustanoviteljica FMM 

  800   † Anica Kapel 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Milivoj in Marija Topolić 

PETEK, 16. november 
Marjeta Škotska, kraljica 

  800  †† Alojz in Veronika Zakelšek 
  800   † Ludvik Kamplet (obl.) 
1800  za vse pokojne 

SOBOTA, 17. november 
Leon Veliki, papež, c. uč.  

  800   † Jana Martinez 
  800   †† Stanislav in iz družine Mech 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Stanislav Svenšek in Marija Strahovnik 

NEDELJA, 18. november 

33. nedelja med letom 

Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

- začetek tedna zaporov 

    800   †† Anton in Marko But ter Roly Poček 
   800   za vse pokojne 
    930  † Leopold Esih  
    930  za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   †† Rafael in družina Trobiš 
1100   Tremerje:  †† Andrej Horvat in starši 

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


