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27. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,5-10)
Tisti čas so apostoli rekli Gospodu: »Pomnôži nam vero!« Gospod pa jim je dejal: »Če
bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: ›Izruj se s koreninami vred in
se presádi v morje,‹ in bi vam bila pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku,
ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja: ›Pridi brž in sédi za mizo!‹ Mar mu ne bo rekel:
›Pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti
jedel in pil.‹ Se mar zahvaljuje služabniku, ker je narédil, kar mu je bilo ukazano?
Tako tudi vi; ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: ›Nekoristni
služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti.‹«
Od 6. do 13. oktobra 2019 bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 28. Teden za
življenje pod geslom Hvala za moč upanja.
Hvala. Za moč upanja.
Hvala za obljubo ljubezni sredi globoke noči.
Hvala, ker se prav tema v nov dan odpira
in ker me v jutru vedno pričakuješ.
Hvala, ker mi v naporu soočanja dvomov tvoja beseda jasno spregovori.
Hvala, ker me ogreje tvoj ogenj v hladu utrujenosti.
Hvala, ker tvoja prisotnost zajame moje življenje,
ko vate položim vsa neuspešna iskanja uresničenja svoje poklicanosti.
Hvala, ker upaš zame na vsem vzponu moje poti,
ko se po tebi použivajo v njem tudi stranpoti.
Hvala, ker me samota s teboj notranje prenavlja,
ker me tvoj dih vpenja v razpone večnosti.
Hvala, ker moč upanja v srcu raste,
ko dozorevam za ljubezen, ki prihaja in ne mine.

Slovensko-Hrvaško romanje v Krašić
Slovenska in hrvaška škofovska konferenca že vrsto let
pripravljata skupno slovensko-hrvaško romanje, ki naj utrjuje
medsebojne vezi in poživlja sodelovanje pri delu za božje
kraljestvo. Letošnje, že sedmo srečanje slovenskih in hrvaških
vernikov, bo v soboto, 19. oktobra 2019, v Krašiću, rojstni
župniji bl. Alojzija Stepinca. Potekalo bo v duhu gesla: Pošlji
delavce na svojo žetev, ki je vzeto iz Lukovega evangelija.
Slovesno somaševanje slovenskih in hrvaških škofov in
duhovnikov bo ob 11. uri vodil zagrebški kardinal Josip Bozanić.
Nagovor med mašo bo imel mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Iz Celja bo peljal poseben avtobus. Lepo vabljeni.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 6. oktober
27. nedelja med letom
Bruno, ustan. kartuzijanov
PONEDELJEK, 7. oktober
Rožnovenska Mati Božja

800
800
930
1800
1100

† Frančiška Vrečer
za žive in †† župljane in dobrotnike
†† Franc in Nada Loger
† brat France (gr. 13)
Trem.: †† iz družine Krajnc in Planinšek

800 † Karl Ocvirk
800 † brat France (gr. 14)
1800 †† Anton in Marija France

TOREK, 8. oktober
Benedikta, devica, mučenka

800 † Miran Kocman
800 † brat France (gr. 15)
1800 po namenu

SREDA, 9. oktober
Dionozij, škof, mučenec

800 † brat France (gr. 16
1800 † Ivan Pajk

ČETRTEK, 10. oktober
Danilo, škof

800 † brat France (gr. 17)
1800 za nerojene otroke

PETEK, 11. oktober
Janez XXIII., papež

800 † Miha Kolar
1800 † brat France (gr. 18)

Naslednjo nedeljo (druga v mesecu), 13. oktobra, bo ob 9.30 družinska sveta
maša. Po sveti maši bo v kapeli za starše skupen roditeljski sestanek. Otroci
bodo pri verouku dobili obvestilo.

SOBOTA, 12. oktober
Maksimilijan Celjski, mučenec

800 † brat France (gr. 19)
1800 po namenu

Sveča za dober namen: naša župnijska Karitas (ŽK) nas spodbuja k nakupu sveč, s
katerimi se bomo ob Vseh svetih spomnili naših dragih. Poleg spomina pa bomo z
nakupom pomagali soljudem v stiski, tistim, ki našo pomoč res potrebujejo.
Cena sveče je *1,50 €. Polovica izkupička od prodaje bo ostala naši ŽK, polovica pa
bo namenjena Škofijski Karitas. Sodelavci ŽK bodo svečke prodajali v nedeljo 13.
oktobra 2019 po vseh svetih mašah, tudi v Tremerjih.

NEDELJA, 13. oktober
28. nedelja med letom
Gerald, vitez

800
930
1800
1100

† Blaž Davitkov (obl.)
†† Marija Franc in Metod Hostnik
† brat France (gr. 20)
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
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