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30. oktober 2022 – 44 

31. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 19,1-10) 
Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In glej, bil je neki mož, Zahej 
po imenu, ki je bil višji cestninar in bogat. Želel je videti Jezusa, kdo je, pa ni 
mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Tekel je torej dalje in splezal 
na divjo smokvo, da bi ga videl, zakaj tam je moral iti mimo.  
Ko je Jezus prišel na ono mesto, je pogledal gor in mu 
rekel: »Zahej, stopi hitro dol; danes moram ostati v tvoji 
hiši.« In stopil je hitro dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to 
videli, so vsi godrnjali, češ: »Ustavil se je pri grešnem 
človeku.« Zahej pa je stopil pred Gospoda in rekel: »Glej, 
Gospod, polovico svojega imetja dam ubogim in, ako sem 
koga v čem prevaral, povrnem četverno.« Jezus mu je 
rekel: »Danes je v tej hiši prišlo zveličanje, ker je tudi on 
Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in 
zveličat, kar je izgubljenega.« 

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.  
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. Lahko si pomaga, 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. 

Srečanje Frančiškovega svetnega reda bo v soboto, 11. novembra ob 16. uri. 

Maše za pokojne: V novembru bomo vsak dan darovali sveto mašo za pokojne, 
ki nam jih priporočite. Kar boste darovali več, bo namenjeno za ogrevanje 
cerkve (oz. zimske kapele) in veroučnih prostorov. 

Na razpolago je Družinska pratika 2023 (6,90 €) in Marijanski koledar (3 €). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. oktober 

31. nedelja med letom      

Marcel, mučenec 

   800  †† Jože (obl.) in Marija Medved ter sorodniki  

  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Martin Kumer 
1100   Tremerje: † Franc Vrečar 

PONEDELJEK, 31. oktober 
Volbenk, škof 

Dan reformacije, d.p.d. 

   800 † brat 
1800  † Milan Žugič 
1800  † Nada Pohar 

TOREK, 1. november 
VSI SVETI 

- Dan spomina na mrtve 

  800   †† Marija in Stanko Kač 
  930   † Franci Kink 

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

SREDA 2. november 
Spomin vseh vernih rajnih 

   800  Za pokojne 
1800  † Adolf Polanc 

ČETRTEK, 3. november 
Viktorin Ptujski, škof, muč.  

   800  Za pokojne 
1800  Za srečo in zdravje v družini 

PETEK, 4. november 
Karel (Drago) Boromejski, 

škof 

   800 †† Karl in Lojzka Ocvirk 
   800  Za pokojne 
1800  † Milan Jezernik 

SOBOTA, 5. november 
Zaharija in Elizabeta 

   800 Za brata v stiski 
   800  Za pokojne 
1800   †† Stane (obl.), starši, brat in sestra 

NEDELJA, 6. november 

32. nedelja med letom   
- zahvalna nedelja    

Lenart, opat 

  800   †† starši Fidler 
  930   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   Za pokojne 

1100  Tremerje.: †† Žikovšek in Strmšek 

1500  Miklavž: †† Karl in Lojzka Ocvirk 

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


