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32. nedelja med letom – zahvalna nedelja 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 20,27-38) 
Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga 
vprašali: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni 
imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je 
sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato je vdovo vzel drugi, pozneje 
tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Nazadnje je umrla tudi 
žena. Čigava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?« 
Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da 
dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti 
ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. 
Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je 
imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog 
mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 

Zahvalna nedelja - 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. 
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. Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu 
Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob 
enem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom. 

Bratje kapucini pa se vam zahvaljujemo za vse, kar ste v duhovnem in materialnem 
smislu darovali za župnijo in za samostan.  
Letos se še posebej zahvaljujemo Slovenski Kapucinski provinci, Mestni občini Celje, 
vsem darovalcem in izvajalcem, da smo prekrili naš skupni dom, cerkev sv. Cecilije. 

Danes bo sveta maša tudi na Miklavškem hribu ob 15. uri. Vabljeni! 

V novembru vsak dan darujemo sveto mašo za pokojne, ki jih priporočate. Kar 
boste darovali več, bo namenjeno za ogrevanje cerkve in veroučnih prostorov. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. november 

32. nedelja med letom   
- zahvalna nedelja    

Lenart, opat 

  800  †† starši Fidler 
           Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Alojz Štarkl (8. dan) 
1800   Za pokojne 

1100  Tremerje.: †† Žikovšek in Strmšek 

1500  Miklavž: †† Karl in Lojzka Ocvirk 

PONEDELJEK, 7. november 
Engelbert, škof 

   800  † Ivan Škrubej 
   800  Za pokojne 
1800  †† Anton in Angela Špiljak 

TOREK, 8. november 
Janez Duns Skot, teolog 

  800  † sestra Tomelj 

  800  Za pokojne 
1800  † Vinko Bobnič 

1800  †† starši Jožef in Terezija Pristovšek 

SREDA 9. november 
Posvetitev lateranske 

bazilike 

   800  †† starši Žagar 
   800   †† starši in sorodniki Guzej 
1800  Za pokojne 

ČETRTEK, 10. november 
Leon Veliki, papež, 

cerkveni učitelj  

  800  † sestra  

  800  Za pokojne 
1800  V čast Božjemu usmiljenju 

PETEK, 11. november 
Martin iz Toursa, škof 

   800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
   800  Za pokojne 
1800  †† Rafael in Cecilija Novak 
1800  †† Martin in Marija Čečko 

SOBOTA, 12. november 
Jozafat, Kunčevič, škof, 

mučenec 

   800 † Angela Pirtovšek (obl.) 
   800  Za pokojne 
1800   † Marija Selišek 

NEDELJA, 13. november 

33. nedelja med letom   

Stanislav Kostka, redovnik 

  800  † Ivan Rojc 
         Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  † Stanislav Pilih (obl.) 
1800  Za pokojne 

1100  Tremerje: † Toni Pirnat 

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


