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33. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,5-19) 
Tisti čas so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in 
zaobljubnimi darovi. Jezus pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, 
ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj 
pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo goditi?« Rekel jim je: »Glejte, 
da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo in bodo govorili v mojem 
imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi! Ko boste slišali o 
vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo 
takoj konec.« 
Tedaj jim je govóril: »Vzdignil se bo narod proti narodu in kraljestvo proti 
kraljestvu. Veliki potresi bodo na mnogih krajih, kužne bolezni in lakota, grozote 
in velika znamenja z neba. Toda preden se bo to zgodilo, bodo nad vas dvigali 
roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in ječe in zaradi mojega imena vas 
bodo vlačili pred kralje in oblastnike. To se bo dogajalo, da boste pričevali zame. 
Vzemite si to k srcu, da ne boste vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz 
vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki ne bodo 
mogli kljubovati ali ugovarjati. Izdajali vas bodo celo starši in bratje, sorodniki 
in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili. Vsi vas bodo sovražili zaradi 
mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgúbil. S svojo stanovitnostjo si 
boste pridobili svoje življenje.« 

Obletnica posvetitve cerkve sv. Cecilije - V ponedeljek, 14. 
novembra bomo obhajali obletnico posvetitve naše cerkve sv. 
Cecilije, v torek, 22. novembra pa praznik sv. Cecilije, 
zavetnice cerkve in župnije ter tudi cerkvene glasbe. Zunanjo 
slovesnost obeh praznikov bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 
20. novembra na praznik Kristusa Kralja. Sveto mašo ob 9.30 
bo daroval upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.  
Letošnje praznovanje bo še posebej veselo, saj ima naša cerkev 
sv. Cecilije novo streho. Tako smo v glavnem končali z njeno 
obnovo, seveda čakajo na obnovo še orgle. Ker bo po mašah preprost agape, se 
priporočamo za kruh in pecivo. 

Teden zaporov, 13. do 19. november - Naslov letošnjega tedna zaporov je Hvala za. 
Težko pa je biti hvaležen, počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali 
nepravično. Z izrazom hvaležnosti za male stvari vendarle spoznamo, da so te 
dejansko velike – nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, 
ki ga dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca, celo zvestoba domače 
živali. Hvaležnost nas vodi tudi v stanovitnost, h kateri nas vabi Kristus, da se nam 
vsakdanje življenje ne bi zdelo samoumevno in ne bi tekali brezglavo sem ter tja.  
V tednu zaporov molimo s hvaležnih src za vse, kar je pred nami.  
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Stanislav Kostka, redovnik 

  800  † Ivan Rojc 
         Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  † Stanislav Pilih (obl.) 
1800  Za pokojne 
1100  Tremerje: † Toni Pirnat 

PONEDELJEK, 14. november 
Obletnica posvetitve c. 

   800  Za pokojne 
1800  † brat Janez 

TOREK, 15. november 
Albert Veliki, škof, 

cerkveni učitelj 

  800  †† starši Rezar 
  800  Za pokojne 
1800  † Janko Bucej 

SREDA 16. november 
Marjeta Škotska, kraljica 

   800  Za pokojne 
1800   † Dominik Bovha  
1800  † Ludvik Kamplet (obl.) 

ČETRTEK, 17. november 
Elizabeta Ogrska, red. 

  800   Za pokojne 
1800  †† Julija in Stanislav Mech 

PETEK, 18. november 
Posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

   800  Po namenu 
   800  †† Škorjanc in sorodnike 
1800   Za pokojne 

SOBOTA, 19. november 
Matilda, redovnica 

   800  Za pokojne 
1800   † Marjan Kragolnik(30. dan) 

NEDELJA, 20. november 

KRISTUS KRALJ 
VESOLJSTVA 

Gelazij I., papež 

800   †† starši Ribič, Hriberšek, sestra Ivana,  
               Franc Janežič in Sarica 
         Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  † Elizabeta Velenšek 
1800  Za pokojne 
1100  Tremerje: † Franc Vrečer (obl.) 
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