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10. november 2019 – 42 –
32. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 20,27-38)
Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga
vprašali: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa
ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa
je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato je vdovo vzel drugi,
pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Nazadnje je umrla
tudi žena. Čigava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?«
Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da
dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti
ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja.
Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je
imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog
mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«
Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije - V četrtek, 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 br. Vinko Škafar.
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, 11. novembra ob
19. uri. Člani, lepo vabljeni.
Dom sv. Jožef Celje:
- Pet cerkvenih zapovedi za življenje danes: »Bodi ob nedeljah in
zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši«, torek, 12. novembra 2019, ob
19. uri, predavatelj: Jože Planinšek CM.
- Sklop predavanj za starše, s predavateljem Miho Kramlijem - vodjo klinike
za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v ZD Nova Gorica, 1. predavanje:
»Goreti, a ne pregoreti«, četrtek, 14. novembra 2019, ob 19. uri.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 10. november
32. nedelja med letom
Leon Veliki, papež, c. uč.

800
800
930
1800
1100

† Frančiška Vrečer
po namenu
† Stanislava Gajšek (obl.)
za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: za vse pokojne

PONEDELJEK, 11. november
Martin iz Toursa, škof

800 †† Franc in Terezija Smole
800 za vse pokojne
1800 † Martin Topole

TOREK, 12. november
Jožef Kaučević, škof, mučenec

800 za vse pokojne
1800 †† Stanislav Ravnjak in Jožefa Železnik

SREDA, 13. november
Stanislav Kostka
ČETRTEK, 14. november
Obletnica posvetitve cerkve

800 za vse pokojne
1800 †† Jože in Terezija Pristovšek
800 za vse pokojne
1800 za nerojene otroke

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

800 v čast Božjemu usmiljenju
800 za vse pokojne
1800 †† Angela in Anton Pirtovšek

SOBOTA, 16. november
Marjeta Škotska, kraljica

800 za vse pokojne
1800 †† Ludvik in Jože Kamplet

NEDELJA, 17. november
33. nedelja med letom
Elizabeta Ogrska, redovnica

800
800
930
1800
1100

† Majda Kink
za žive in †† župljane in dobrotnike
† s. Mara Vampelj
† Angela Tratnik (30. dan)
Tremerje: za vse pokojne

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

