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33. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,24-32) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki stiski, bo sonce 
otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške 
sile se bodo majále. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko 
močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od 
konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar 
postane njegova veja že mužévna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako 
tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, 
povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja 
bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve 
nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije, 14. novembra  

Na napisu pred zakristijo beremo, je kapucinsko cerkev sv. Cecilije 14. novembra 
leta 1615 posvetil takratni ljubljanski škof Tomaž Hren. Prav na to obletnico bo br. 
Stane Bešter, vikar province, blagoslovil obnovljeno fasado, tlakovanja pred 
cerkvijo in obnovljeni križ.  

Ob tej priložnosti bi se bratje radi zahvalili Slovenski kapucinski provinci in Mestni 
občini Celje, projektantoma Arhivitae, Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, OE Celje ter vsem izvajalcem, TS gradbeni skupini, Pleskarstvu Tolič  in 
Vitražnemu ateljeju Stajnko za kvalitetno opravljeno delo.  

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

Svetovni dan ubogih, 14. november - V poslanici za 5. svetovni dan revnih z 
naslovom »Uboge imate vedno med seboj« (Mr 14,7) papež Frančišek pravi: »Želim 
si, da bi se Svetovni dan revnih, ki je prišel do pete obletnice, mogel vedno bolj 
zakoreniniti v naše krajevne Cerkve in se odpreti evagelizacijskemu gibanju, ki 
srečuje reveže tam, kjer so. Ne moremo čakati, da bodo potrkali na naša vrata, nujno 
je potrebno, da pridemo do njih v njihovih domovih, v bolnišnicah, v domovih za 
ostarele, na cestah in v temnih kotih, v katerih se včasih skrivajo, v zavetiščih in v 
sprejemnih centrih… Pomembno je razumeti, kako se počutijo, kaj doživljajo in 
kakšne želje imajo v srcu. Ubogi so med nami. Kako evangeljsko bi bilo, če bi lahko 
z vso resnico rekli: tudi mi smo ubogi, ker nam bo samo tako uspelo, da jih bomo 
zares prepoznali in bodo postali del našega življenja in sredstvo odrešenja.« 

Teden zaporov 2021: Pomislite na vranem - Od 14. do 20. novembra 2021 v 
Katoliški cerkvi in drugih krščanskih cerkvah obhajamo teden zaporov. Namen 
tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, 
žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 15. november 
Albert Veliki, škof,    

cerkveni učitelj 

  800   Za pokojne 
  800  †† starši Smole in sorodniki 
1800  †† iz družine Tržan 

TOREK, 16. november 
Marjeta Škotska, kraljica 

  800   Za  pokojne 
1800   † Ludvik Kamplet (obl.) 

SREDA, 17. november 
Elizabeta Ogrska,   

redovnica 

  800  † Franc Smole 
  800   Za pokojne 
1800  †† iz družine Erjavc 

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

  800  Po namenu darovalca 
  800   Za pokojne 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 19. november 
Matilda, redovnica 

  800   Za pokojne 
  800   Za spravo v Sloveniji 
1800  † Ljudmila Ambrož 

SOBOTA, 20. november 
Edmund, kralj 

  800   † Josip Marodi in v dober namen 
  800   Za  pokojne 
1800  † Cecilija Fajs 
1800   † Katica Koršič 

NEDELJA, 21. november 

JEZUS KRISTUS,  
KRALJ VESOLJSTVA 

Darovanje Device Marije 

  800   †† Maristarši Ribič in Hriberšek, sestra Ivana,                
                brat Franc, Franc Janežič in Sarica 
  930   † Cecilija Fajs 
1100  Tremerje: Za pokojne 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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

 


