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31. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,28-34) 
Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je prva 
od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je 
edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem 
mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega 
sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, 
učitelj. Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz 
vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe 
je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, 
mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. 

VSI SVETI, 1. november - Na praznik Vseh svetih se spominjamo 
predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite, pred 
Bogom dejanske svetosti nihče na zemlji ni spoznal in priznal. Morda 
so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Kristusova 
milost. Ti so namreč znali tisto posvečenje, ki so ga prijeli pri krstu, 
z Božjo pomočjo v življenju ohranjati in izpolnjevati.  
Kdor sprejme zakramenta spovedi in obhajila, obišče cerkev in pokopališče, moli 
vero in Oče naš, ter po papeževem namenu in za rajne, prejme popolni odpustek, ki 
ga nameni nekomu od rajnih. Zaradi pandemije COVID 19 je papež Frančišek prejem 
popolnega odpustka razširil na ves mesec november. 
Ob 15. uri bo na celjskem mestnem pokopališču molitev za vse rajne.  
Ob 16.30 bomo v naši cerkvi molili rožni venec za vse rajne. 

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. 

Prvi petek in sobota v mesecu – Vabljeni k češčenju Jezusovega srca ter k molitvi 
za nove duhovne poklice. 

Maše za pokojne: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, ki 
nam jih priporočite.  

Obnova fasade cerkve in tlakovanja pred cerkvijo lepo napreduje, tako da bodo 
dela končana v predvidenem roku. Dodana bo fiksna klančina za invalide, kar bo 
nekoliko podražilo. Blagoslov bo na žegnanjsko in Cecilijino nedeljo, 14. 11. 2021.  
Nabirka prihodnje nedelje, prve v mesecu, bo za obnovo in jo toplo priporočamo. 

Na misijonsko nedeljo ste darovali za misijone 1.450 €. Bog povrni! 

Na razpolago je Pratika (6,5 €) in Marijanski koledar (2,50 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. oktober 
31. nedelja med letom 

Volbenk, škof 
Dan reformacije 

  800   † Marija Tofant (obl.) 
  930   †† Ivan Pirnat in družina Lavriha 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Stanislav Pilih 

PONEDELJEK, 1. november 
VSI SVETI 

- Dan spomina na mrtve 

  800   †† Marija in Stanko Kač 
  930   † Franc Ocvirk 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  Za pokojne 

TOREK, 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

  800    Za pokojne 
1800   Po namenu 

SREDA, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, 

mučenec 

  800   Za pokojne 
  800   †† iz družine Kurent in s. Mara 
1800   † Stane Mori (10. obl.) 

ČETRTEK, 4. november 
Karel Boromejski 

  800   †† Karel Ocvirk in Janko Štrukelj 
  800   Za  nove duhovne poklice 
  800   Za  pokojne 
1800   Za Božje varstvo in usmiljenje 

PETEK, 5. november 
Zaharija in Elizabeta 

- prvi petek 

  800   Za pokojne 
  800   V čast Božjemu usmiljenju 
1800   † Ivan Pajk 

SOBOTA, 6. november 
Lenart, opat 
- prva sobota 

  800   † Verdev in Vogelsang 
  800   Za pokojne 
1800   † Rafael Trobiš 

NEDELJA, 7. november 

32. nedelja med letom 
- zahvalna nedelja 

Engelbert, škof 

  800   †† Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer 
  930   † Franc Majcen 

1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1500  Miklavž: † br. Pavel Košir 
1800   Za pokojne 

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


