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31. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 19,1-10)
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej, bil je neki mož, Zahej po
imenu, ki je bil višji cestninar in bogat. Želel je videti Jezusa, kdo je, pa ni mogel zaradi
množice, ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in splezal na divjo smokvo, da bi
ga videl, zakaj tam je moral iti mimo.
Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, stopi hitro dol;
danes moram ostati v tvoji hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to
videli, so vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem človeku.« Zahej pa je stopil pred
Gospoda in rekel: »Glej, Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem koga
v čem prevaral, povrnem četverno.« Jezus mu je rekel: »Danes je v tej hiši prišlo
zveličanje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat,
kar je izgubljenega.«
Zahvalna nedelja, 3. november 2019 - 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. V Cerkvi na
Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh
svetih. 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.
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.
Bratje kapucini pa se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in materialnem
smislu darovali za župnijo in za samostan.
Danes bo sveta maša tudi na Miklavškem hribu ob 15. uri. Vabljeni!
Maše za pokojne: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, ki
nam jih priporočite.
Na razpolago je Pratika (5,90 €), Marijanski koledar (2,50 €), Koledar list (0,7€).

Karitas - Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti, zato zbiramo hrano in
druge gospodinjske potrebščine, ki jih bomo razdelili najbolj potrebnim pomoči. Na
polici lahko vzamete v ta namen pripravljene vrečke.
Namenitev dohodnine - 0.5% dohodnine, ki jo vsakem primeru vzame država,
namenite Slovenski karitas za pomoč ljudem v stiski.
Dom sv. Jožef Celje vabi na dvoje duhovnih vaj:
- Duhovna obnova za organiste in pevovodje, vodi upokojeni celjski škof dr. Stanislav
Lipovšek, sobota, 9. novembra 2019, od 9.30 do 13. ure.
- Duhovne vaje za starejše, vodi msgr. Jože Kužnik. od 4. do 6. novembra 2019.
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Viktorin Ptujski, škof, mučenec
1500
NEDELJA, 3. november

PONEDELJEK, 4. november
Karl (Drago) Boromejski, škof

† Leopold Esih
za vse pokojne
†† Stane Mori (obl.) in Blaž Čater
†† Dolfi Pecelj in iz družine Vetrih
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

Miklavž: † Brigita Kopinšek

800 †† Karl Ocvirk in Janko Štrukelj
800 za vse pokojne
1800 †† Starši Guzej in sorodniki

Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

800 po namenu
800 za vse pokojne
1800 po namenu

SREDA, 6. november
Lenart, opat

800 †† Alojz in Veronika Zakelšek
800 za vse pokojne
1800 † Feodor uranič

ČETRTEK, 7. november
Engelbert, škof

800 †† starši Škorjanc in sorodniki
1800 za vse pokojne

PETEK, 8. november
Janez Duns Skot, teolog

800 †† starši Smole in sorodniki
1800 za vse pokojne

SOBOTA, 9. november
Posvetitev lateranske bazilike

800 †† Franc in Terezija Smole
800 za vse pokojne
1800 † Jožefa Tomažič

TOREK, 5. november

NEDELJA, 10. november
32. nedelja med letom
Leon Veliki, papež, c. uč.
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† Frančiška Vrečer
† Stanislava Gajšek (obl.)
za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: za vse pokojne
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