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32. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,38-44) 
Tisti čas je Jezus med svojim poučevanjem govóril množicam: »Varujte se 
pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na 
trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše 
in hinavsko opravljajo dolge molitve; ti bodo strože sojeni.« Sedél je nasproti 
zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. 
Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en kvadrant. Tedaj je 
poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je 
vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, 
ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« 

Zahvalna nedelja, 7. november 2021  - 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 prazniku. 
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.  

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.  

Blagoslov obnovljene fasade, tlakovanja pred cerkvijo in obnovljenega križa 
bo prihodnjo nedeljo, 14. novembra ob 9. uri.  Ta dan je ravno obletnica posvetitve 
cerkve, ki je bila posvečena 14. novembra 1615. Blagoslovil bo br. Stane Bešter, 
provincijski vikar, ki bo tudi daroval sveti maši ob 8.00 in ob 9.30. 

Hvala za vsak vaš dar, ki ste ga ali ga še boste namenili za obnovo. 

Karitas - Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti, zato zbiramo hrano in 
druge gospodinjske potrebščine, ki jih bomo razdelili najbolj potrebnim pomoči. Na 
mizi lahko vzamete v ta namen pripravljene vrečke. 

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

Na razpolago je Pratika (6,5 €), Marijanski koledar (2,50 €) in koledar list (0,70 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 8. november 
Janez Duns Skot, duhovnik, 

redovnik 

  800   Za pokojne 
1800  †† Anton in Angela Špiljak 
1800  † Zdravko Persolja 

TOREK, 9. november 
Posvetitev lateranske 

bazilike 

  800   †† starši Guzej in sorodniki 
  800   Za  pokojne 
1800   Za zdravje 
1800   Za našo družino 

SREDA, 10. november 
Leon Veliki, papež,   

cerkveni učitelj 

  800   Za pokojne 
1800   †† Fanika in Drago Svet 
1800   Zahvala za ozdravitev 

ČETRTEK, 11. november 
Martin iz Toursa, škof 

  800   Za  pokojne  
1800   †† Martin in Marija Čečko 

PETEK, 12. november 
Jozafat Kunčević, škof, 

mučenec 

  800   Za pokojne 
  800   V zahvalo in priprošnjo 
1800   †† Angelca in Anton Pirtovšek 
                 ter v zahvalo in priprošnjo 

SOBOTA, 13. november 
Stanislav Kostka, redovnik 

  800   †† starši Škorjanc in sorodniki 
  800   †† starši Podbreznik in Jurkovšek 
1800   Za pokojne 

NEDELJA, 14. november 

33. nedelja med letom 
- svetovni dan ubogih 

Lovrenc Irski, škof 

  800   †† Marija Dobrajc 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Mihael Tržan 

1100  Tremerje: †† iz družine Brečko 
1800   Za pokojne 

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


