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28. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,11-19) 
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samaríjo in Galilejo. Ko je prispel v 
neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves 
glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite 
in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih 
videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom 
slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu 
zahvaljeval; in ta je bil Samariján. Jezus pa je odgovóril: 
»Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni 
bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počástil Boga, 
razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja 
vera te je rešila.« 

V nedeljo, 16. oktobra 2022, bomo v župnijah celjske škofije izvedli izbiranje 
članov novih župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandat bo trajal 4 leta, do l. 
2026 oz. do datuma, ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije. 

• Izbira članov ŽPS se izvede tako, da lahko vsakdo, ki ima pravico do izbire članov 
ŽPS, na obrazcu za izbiro članov s kandidatne liste predlaga največ sedem 
kandidatov, ki so navedeni na kandidatni listi oz. šestim predlaganim kandidatom, 
ki jih je izbral, dopiše (največ enega) svojega kandidata. • Komisija po izvedbi izbire 
članov ŽPS s pomočjo kandidatne liste ugotovi število glasov, ki jih je prejel vsak 
izmed predlaganih kandidatov in sestavi listo izbranih kandidatov. • Potem, ko je 
sestavljena lista izbranih s kandidatne liste in je župnik izbral predstavnike 
cerkvenih služb (ključarja ali člana ŽGS, katehista), imenoval dodatne člane po lastni 
izbiri in ko pridobi soglasje vseh izbranih, se izoblikuje dokončni seznam članov 
ŽPS. Župnik zaprosi ordinarija za potrditev, nato pa pošlje dekanijskemu 
animatorju za ŽPS seznam članov. • Ko ordinarij potrdi seznam članov ŽPS, župnik 
na nedeljo pri vseh svetih mašah predstavi izbrane člane ŽPS. S tem je ŽPS dokončno 
oblikovan. 

V sredo, 12. oktobra, goduje sv. Maksimilijan Celjski, sozavetnik celjske škofije in 
godovni zavetnik našega škofa.  

V cerkvi sv. Maksimilijana bo na praznik sveta maša ob 11. uri, ki ji bo ob 
somaševanju duhovnikov daroval škof Maksimilijan. Lepo vabljeni. 

Lukeževa nedelja – V torek, 18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše 
podružnične cerkve v Tremerjah. Zunanjo slovesnost bomo obhajali prihodnjo 
nedeljo, 16. oktobra.  Po maši bo agape. Lepo vabljeni. 

Mnoga mala občestva in skupine v Sloveniji lahko označimo kot zdrava jedra 
Cerkve. Mednje v Sloveniji lahko štejemo: karitativno dejavnost Cerkve, cerkvena 
gibanja, obiske starejših po domovih, pobožnosti in romanja, posebej za starejše, 
župnijske pogostitve po nedeljski maši, zavzete sodelavce, razvejano družinsko 
pastoralo, župnijske pastoralne svete, skupine molitve za duhovne poklice, pripravo 
na zakon, otroško katehezo in vzgojo katehistov, vsakoletni pastoralni tečaj in 
teološki simpozij, skavte, oratorij, družinske kateheze, srečanja mladih, tečaje Alfa 
in druge. 

Iz: Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023 Narodni sinodalni povzetek Slovenija 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. oktober 

28. nedelja med letom 

Dionizij, škof, mučenec 

   800  †† Karel (obl.) in Lojzka Ocvirk 
  930   †† Metod Hostnik in Marija Franc 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Franc Vrečar 

PONEDELJEK, 10. oktober 
Danilo (Danijel), škof 

   800  †† iz družine Bernik 
1800  † Franci Kink 

TOREK, 11. oktober 
Janez XXIII., papež 

   800  Za srečen izid operacije 
1800  Po Marijinem namenu 

SREDA, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, muč.  

   800  †† iz družine Perčič 
1800  † Ivan Pajk, obletna 

ČETRTEK, 13. oktober 
Gerald, vitez  

   800  †† starši 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 14. oktober 
Kalist I., papež, mučenec 

   800  † brat 
1800  †† Ivan Fajdiga (obl.) ter Avguština  
               in sorodniki Fajdiga in Lah 

SOBOTA, 15. oktober 
Terezija Velika, c. u. 

   800  † Viktorija Lednik 
1800   † Angela Habjan (obl.) 

NEDELJA, 16. oktober 

29. nedelja med letom 

Jedviga (Hedvika)  

Marjeta M., Alakok, red. 

   800  †† starši Štefanija in Anton Založnik  
                ter Tonči Založnik in Štefanija Vaupotič 
  930   Za zdravje 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † Hinko Zupan 

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


