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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,5-19) 
Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in 
zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne 
bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to 
in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel jim je: »Glejte, da se ne 
daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ 
ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi! Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne 
ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« Tedaj jim je 
govóril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. Veliki 
potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja 
z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali vas bodo, 
izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in 
oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne 
boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal 
zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali 
ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere 
izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se 
vam ne bo izgúbil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« 

Obletnica posvetitve cerkve in praznik sv. Cecilije - V četrtek, 14. novembra 
smo obhajali obletnico posvetitve naše cerkve sv. Cecilije, v petek, 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, 17. novembra. Sveti maši ob 
8. uri in 9.30 bo daroval br. Vinko Škafar. 

Teden zaporov: Kaj je zate svoboda & Si ti svoboden? - 17. do 23. novembra 
2019. V tednu zaporov smo povabljeni k molitvi za vse, ki jih zaznamuje zapor: za 
zaprte osebe in njihove svojce, za žrtve kaznivih dejanj in njihove skupnosti, za 
delavce in prostovoljce v zaporih in za kazenskopravni sistem. Vsak dan tedna 
zaporov molimo po namenu tistega dne in se hkrati vprašamo, ali lahko kot 
posameznik ali skupnost storimo kakšno dobro delo za skupino, za katere molimo. 
Ponedeljek: Molimo z zaprtimi. Torek: Molimo z oškodovanimi osebami. Sreda: 
Molimo s svojci. Četrtek: Molimo s skupnostmi. Petek: Molimo z vsemi, ki delajo v 
zaporih Sobota: Molimo z vsemi, ki delajo v kazenskopravnem sistemu. 

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.  

V petek 22. 11. ob 17.30 bo v Osrednji knjižnici v Celju (Levstikova dvorana) 
potopisno predavanje o prostovoljnem delu na Madagaskarju. Lepo vabljeni na 
zgodbo o preprostih ljudeh z iskrenimi nasmehi.    Tanja Mavrič, POTA prostovoljka 
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Elizabeta Ogrska, redovnica 

  800   † Majda Kink 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930    † s. Mara Vampelj 
1800   † Angela Tratnik (30. dan) 
1100   Tremerje: za vse pokojne 

PONEDELJEK, 18. november 
Posvetitev bazilike                        
sv. Petra in Pavla 

    800   † Frančiška Verdev (30. dan) 
    800   za vse pokojne 
1800   †† iz družine Mech in Zaslona 

TOREK, 19. november 
Matilda, redovnica, mistikinja 

    800   †† iz družine Walazsek in Kopryk 
    800   za vse pokojne 
1800   † Silva Grilanc (8. dan) 

SREDA, 20. november 
Edmund, kralj 

    800   za vse pokojne 
1800  †† Marija in Milivoj Topolič 

ČETRTEK, 21. november 
Darovanje Device Marije  

  800   za vse pokojne 
1800  † Jožefa Tomažič 

PETEK, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

    800   za vse pokojne 
1800   † Cecilija Fajs 

SOBOTA, 23. november 
Klemen I., papež 

    800   † Janko Babič (obl.) 
    800   za vse pokojne 
1800   †† Janez Podpečan in sorodniki 

NEDELJA, 24. november 

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

Andrej Dung-Luc, duhovnik     
in drugi vietnamski mučenci 

  800   †† starši Ribič, Hriberšek, sestra Ivana,  
               Franc Janežič in Sarica 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930    †† starši Pustinek, Jazbec  
                in Ivana Rajtmajer 
1800   za vse pokojne 
1100   Tremerje: †† Žerovnik in Strmšek 

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

https://center-ecce.si/teden-zaporov-2019-kaj-je-zate-svoboda-si-ti-svoboden/

