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33. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,24-32) 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki stiski, bo sonce 

otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške 

sile se bodo majále. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko 

močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od 

konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar 

postane njegova veja že mužévna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako 

tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, 

povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja 

bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve 

nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije - V sredo, 14. novembra smo obhajali 
obletnico posvetitve naše cerkve sv. Cecilije, v četrtek, 22. novembra pa bomo 
obhajali praznik sv. Cecilije, zavetnice cerkve in župnije ter tudi cerkvene 
glasbe. Vsem pevcem, organistom in zborovodjem, kitaristom in voditeljem 
ljudskega ter mladinskega petja, se iskreno zahvaljujemo za vaše velikodušno 
delovanje v župniji na področju cerkvenega petja.  

Zunanjo slovesnost obeh praznikov obhajamo danes, 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. 

Teden zaporov, 18. do 24. novembra - Namen tedna zaporov je, da bi se 
kristjani zavedali potreb vseh, ki jih dotika beseda zapor: zaprte osebe in 
njihove družine, žrtve kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh 
drugih, ki skrbijo za zapornike. 
Naslov letošnjega tedna zaporov je Bližajmo se z zaupnostjo. Vsi lahko 
prepoznajo v sebi klic ali tiho hrepenenje po milosti in usmiljenju, ki bi jim bilo 
v pravem trenutku v pomoč. V tednu zaporov, ko se z zaupnostjo bližamo 
Njegovemu prestolu, stopimo skupaj v molitvi, da bi vsi prizadeti spoznali, kaj 
pomeni odkriti sočutje Božjega usmiljenja in milosti Jezusa Kristusa, ki nas nosi 
skozi izčrpavajoča in težavna obdobja preizkušenj. Naj nas letošnji teden 
zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi 
doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah. 

Obletnica posvetitve celjske stolnice sv. Danijela in zahvalna maša ob 
upokojitvi škofa dr. Stanislava Lipovška bo na praznik Kristusa kralja 
vesoljstva, 25. novembra 2018 0b 15. uri. Lepo vabljeni. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 19. november 
Matilda, redovnica, mistkinja 

  800   †† iz družine Vampelj 
  800   za vse pokojne 
1800  †† Božič in sosedi 

TOREK, 20. november 
Edmund, kralj 

  800   †† Franc in Frančiška Holas ter sorodniki 
  800   za vse pokojne 
1800  † Jožef Kamplet 
1800  †† Jože in Jožica (obl.) Terbovc 

SREDA, 21. november 
Darovanje Device Marije 

  800  †† Mihael in Andreja Verngušt in drugi pok. 
  800   za vse pokojne 
1800  † Anica Kapel 

ČETRTEK, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

  800   †† starši Pustinek, Jazbec in Ivica Rajtmajer 
  800   za vse pokojne 
1800  † Cecilija Fajs 

PETEK, 23. november 
Klemen I., papež 

Dan Rudolfa Maistra, d. p. 

  800  †† Jurić in Matić 
  800   za vse pokojne  
1800  † Janko Babič (10. obl.) 

SOBOTA, 24. november 
Andrej Dung-Lac, duh., m.  

  800   za pozabljene duše v vicah 
  800   za vse pokojne 
1800  za vse sorodnike in duše v vicah 

NEDELJA, 25. november 
JEZUS KRISTUS, 

KRALJ VESOLJSTVA 
Katarina Aleksandrijska, d., m. 

- začetek tedna Karitas 

    800   †† starši Ribič, Hriberšek, sestra Ivana, 
                Franc Janežič in Sarica 
    930  †† Franci Žikovšek in vsi Klezin 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje:  †† Andrej Horvat in starši 

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


