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29. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,1-8) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem priliko, kako morajo vedno moliti in se ne 
naveličati. Rekel je: »V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za 
človeka. In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: 
›Pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹ Dolgo ni hôtel, potem pa je 
rekel sam pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej 
vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo kar naprej 
hodila nadlegovat.‹« In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa 
Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo 
mar odlašal? Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali bo Sin človekov, 
ko pride, našel vero na zemlji?« 

Dragi župljani! 

Vse otroke vabimo v skupino 

Frančiškovih otrok       Naš zavetnik je 

sv. Frančišek iz Assisija, ki je vsakemu 

želel mir in dobro. Sv. Frančišek je  

imel zelo rad Križanega Jezusa in mu je 

postajal vse bolj podoben. Nosil je spokorno obleko 

(habit), ki je v svoji preprostosti spominjala na črko Tau, 

ki ima obliko križa. Ob koncu življenja pa je tudi dobil 

Jezusove rane (stigme). V spomin na njegovo ljubezen do Jezusa nosimo Frančiškov 

križ- Tau.  Sv. Frančišek je zavetnik narave ker v njej je videl Božjo dobroto in ljubezen. 

V vsakem človeku je videl brata in sestro, zato se tudi Frančiškovi otroci  trudimo ljubiti 

vsakega in v vsakemu odpuščati. 

Dobivamo se: dvakrat mesečno ob nedeljah ob 17 uri, na enournem srečanju,                                                                                                                        

med katerim spoznavamo življenje sv. 

Frančiška, pojemo, ustvarjamo in se igramo. 

Vsako leto tudi poromamo in imamo zaključni 

piknik. Dobrodošli v naši skupini!  

Naslednje srečanje bo 23.10. ob 17 uri. 

Odgovorna za skupino sta s. Ania Walaszek in 

br. Jurij Štraus. Prijavite se lahko kadarkoli       

osebno ali po mailu aniawfmm@gmail.com 

V nedeljo, 16. oktobra 2022 je v celjski škofiji izbira članov župnijski pastoralnih 

svetov. Skupaj smo pripravili kandidatno listo, na kateri so predstavljene osebe, ki smo 

jih prepoznali kot primerne za to, da postanejo člani župnijske-ga pastoralnega sveta. 

Vsi, ki imate pravico do izbire članov ŽPS (oz. ste starejši od 16 let in ste prejeli 

zakramente uvajanja: sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo), na kandidatni listi 

obkrožite največ sedem kandidatov, ki jih prepoznavate kot najprimernejše za to nalogo. 

Sami lahko šestim obkroženim predlagate oziroma dopišete enega kandidata. 

Pred nami je misijonska nedelja – dan, ko se verniki z vsega sveta povežemo med seboj 

v eno družino – dan, ko skupaj molimo za to, da bi evangelij slišali vsi narodi – dan, ko 

vsi odpremo srca in dlani za pomoč vsem stiskanim, lačnim, nepismenim, bolnim – dan, 

ko torej vsi sodelujemo, da bi se božje kraljestvo resnice, dobrote in ljubezni razširilo 

med vse ljudi ... Tudi nabirka bo za pomoč misijonskim deželam. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, c. u. 

   800 † Fanika Verdev (obl.) 
1800  † Franci Kink (30. dan) 

TOREK, 18. oktober 
Luka, evangelist 

   800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800  †† Angela Tratnik (obl.) 
1800  Tremerje: † Franc Vrečar 

SREDA, 19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik  

   800 Po namenu 
1800  Za dvojčka Milana in Milenko Bobnič                    
          ter za brata in sestro 

ČETRTEK, 20. oktober 
Rozalina, redovnica  

   800 † Alojz Žagar 
1800  † Janez Gačnik 

PETEK, 21. oktober 
Uršula, devica, mučenka 

   800  † sestra 
1800  † Stanislav Pilih 

SOBOTA, 22. oktober 
Janez Pavel II., papež 

   800  † Jožefa Zimšek 
1800   † Julia Mech 

NEDELJA, 23. oktober 
30. nedelja med letom     - 

misijonska nedelja 
Janez Kapistran redovnik 

   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Žikovšek in Klezin 
1800   † Ferdinanda Vofelsang 
1100   Tremerje: † Franc Goter 
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