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30. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,9-14) 
Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični, in so zaničevali 
druge, povedal tole priliko: »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, 
drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, 
da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta 
cestninar. Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.‹ 
Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hôtel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel 
po prsih in govóril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ Povem vam, ta je šel 
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se 
ponižuje, bo povišan.« 

VSI SVETI, 1. november - Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem tistih 
neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici 
velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, 
kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto 
posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati. Praznik je 
tudi izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v 
koledarju svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov. 
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma 
vsem, ki so podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in 
ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in 
težavami. To je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših bratov in 
sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili. Zdaj se radujejo v 
neizrekljivem in veličastnem veselju, s svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako 
priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši 
slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z 
njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in slava izvoljenih. 
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. 

Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali 730 €. Bog povrni! 

Zahvalna nedelja, 3. 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 ... 

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.  

Bog povrni vsem, ki ste v oktobru čistili in krasili naše cerkve. V novembru čistijo 
župnijsko cerkev župljani iz Zagrada, Pečovnika, Osence in Zvodnega. 

Na razpolago je Pratika (5,90 €), Marijanski koledar (2,50 €), Koledar list (0,7€). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. oktober 

30. nedelja med letom 

Sabina Avilska, mučenka 

    800   † Leopoldina in Jože Srebotnjak 
  930    † Frančiška Vrečer 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: po namenu 

PONEDELJEK, 28. oktober 
Simon in Juda Tadej, apostola 

    800   † Frančiška Verdev (8. dan) 
1800   † Albin Šket 

TOREK, 29. oktober 
Mihael Rua, duhovnik, red. 

    800  po namenu 
1800  † Franc Krznar 

SREDA, 30. oktober 
Marcel, mučenec 

    800   †† iz družine Medved, Sušin in Lesjak 
1800   †† Franc in Frančiška Rožič 

ČETRTEK, 31. oktober 
Volbenk – Dan reformacije 

  800  po namenu 
1800  † Angela Tratnik (8. dan) 

PETEK, 1. november 

VSI SVETI 
Dan spomina na mrtve – d. p. 

- prvi petek 

    800   †† Stanko in Marija Kač (20. obl.) 
  930    †† sorodniki Kocman in Lukovnjak 
1800   † Jožefa Tomažič 
1100   Trem.: †† iz družine Pirnat, Zdovc, Korent 

SOBOTA, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

    800   za vse pokojne 
1800  † Majda Kink 

NEDELJA, 3. november 

31. nedelja med letom 

- zahvalna nedelja 

Viktorin Ptujski, škof, mučenec 

    800   † Leopold Esih 
    800   za vse pokojne 
  930    †† Stane Mori (obl.) in Blaž Čater 
1800   † Dolfi Pecelj 

1100   Trem.: za žive in †† župljane  in dobrotnike 
1500   Miklavž: † Brigita Kopinšek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-80 


