
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 12. do 18. 11. 2018 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Slavico Šipek 
 za + Angelo Pevec, greg 
18.30 za + Emo in Antona Bene- 

dejčič 

       torek: 
7.30 za + Marka Suhodolnika 
 za + Stanka Smrkolja 
 za + Angelo Pevec, greg 
18.30 za + Staneta Škornika 

      sreda:  
7.30 za + Avgusta Robnika 
 za + Angelo Pevec, greg 
18.30 za + družino Kračun 

      četrtek:  
7.30 za + Angelo Pevec, greg 
18.30 za + družini Deželak in  
  Koprivc 

      petek:  
7.30 za + Franca Golhleba 

18.30 za + Angelo Pevec, greg 

     sobota:  
7.30 za + iz Spominov  
 za + Angelo Pevec, greg 
18.30 za + starše Strah in Zupančič 

 NEDELJA: 
8.00 za + Marijo Pliberšek, obl. 

 za + Angelo Pevec, greg  
 za žive in + farane 

10.00 za + Alojza Mahniča 
 

Dobri Oče, vera v tvojega od 
mrtvih vstalega Sina nam 
utrjuje upanje v vstajenje naših 
bratov in sester. Amen. 
 

OZNANILA: 
 

● Večino podpore za vzdrževanje duhovnikov 
(naročilo sv. maš, drugi obredi, darovi) sloni na 
preprostih, večinoma revnih ljudeh, ki pa imajo 
razvit čut za skupnost Cerkve in duhovnike. Prav 
tem Jezus izreka svoje priznanje in pohvalo, saj 
niso darovali iz svojega obilja denarja, ampak iz 
svoje vere in solidarnosti. Dobrodelnost se ve-
dno obrestuje, Bog to bogato povrne.  

 

● Jutri zvečer ob 19.10 bo novembrska seja 
ŽPS, na katero člane lepo vabimo. 

 

● V soboto ob 19.30 bo v naši kapeli letni koncert 
našega pevskega zbora Don Bosko. Podprimo 
njihov trud s svojo udeležbo, povabimo pa zra-
ven še koga. 

 

● Na nas so se obrnili predstavniki Vincencijeve 
zveze, ki bi radi predstavili svoje delo  in se nam 
priporočajo za podporo z nakupom njihovega 
koledarja.  

 

● Na mizici je na voljo Glasilo, revija Don Bosko, 
Družina in druga literatura. 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
12.!11.!!seja!�PS!
17.!11.! seminar!za!�PS!(Dom!sv.!Jo�efa)!

!!!!!!!!koncert!MePZ!Don!Bosko!
18.!11.!!obisk!svetovalca!vrh.!predstojnika!SDB!
25.!11.! praznik!Kristusa!Kralja!vesoljstva!
26.!11.!�!2.!12.!teden!Karitas!
!!1.!12.! adventne!delavnice!
!!2.!12.! 1.!adventna!in!nedelja!Karitas!
! ! blagoslov!adventnih!ven"kov!!
!

Na lokalnih volitvah prihodnjo nedeljo bomo 

znova lahko pokazali svojo državljansko zrelost in 

zavzetost za svoj kraj, za pogoje bivanja in človeka 
vredno življenje za vse starostne skupine, tudi 

ostarele. Ne glejmo le na obraze in lepe obljube, 

ampak tudi na poštenje in delo za skupno dobro.    

!

11. 11. 2018              32. nedelja med letom        Leto XIV. št. 45 

 

 

 

 

MIZA BOŽJE BESEDE  
1!Kr!17,!10-16!
Psalm!146!
Hebrejcem!9,!24-28!
Marko!12,!38-44!
!

!

 

Dan za dnem so imeli jesti, 
vdova, Elija in njena 
družina. Moka v loncu ni 
pošla in olja v vrču ni 
zmanjkalo, po besedi, ki jo 
je Gospod govóril po Eliju. 
 

Hvali, moja duša, Gospoda! 
 

Kakor je ljudem določeno 
enkrat umreti, nato pa pri-
de sodba, tako se je tudi 
Kristus enkrat daroval, da 
je odvzel grehe mnogih. 
Drugič se bo prikazal brez 
greha, v odrešenje tistih, ki 
ga pričakujejo. 
 

Jezus je rekel učencem: 
Uboga vdova je vrgla več 
kot vsi, ki so metali v 
zakladnico. Vsi so vrgli od 
svojega preobilja, ta pa je 
dala od svojega uboštva 
vse, kar je imela, vse, kar 
potrebuje za življenje. 
  

 

 
 

Kaj izražam s svojim darom prijatelju, 

človeku v stiski, dobrodelni organizaciji ali 
pri nabirki v cerkvi? Je to drobiž od mojega 
preobilja za potešitev vesti? Je ustvarjanje 

mojega imidža na listi donatorjev? Je javno 
priznanje? Ni pomembna vsota, čeprav ni 
zanemarljiva, ampak vzgib, ki prihaja iz 

čutečega in plemenitega srca. Jezus vidi in 
pohvali prav to. Revna vdova je s svojim 

drobižem izrazila večje zaupanje v Boga, 
kot vsi drugi. Kar Bogu velikodušno daš, ti 
bo neštetokrat povrnjeno. On, od katerega 

prihaja vsak dober dar, bo nadgradil tvoje 

zaupanje in dobroto. Še vrednejši od dena-

rja pa je čas, ki ga namenimo bogočastju, 

obisku osamljenih, skrbi za bolne.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

JEZUS NAS VABI NA GOSTIJO –  

ne zavrnimo ga! (papež Frančišek) 
 

Jezus začne pripovedovati zgodbo o človeku, ki 
pripravi veliko večerjo in povabi veliko gostov. Slu-
žabniki rečejo povabljenim: 'Pridite, vse je že priprav-
ljeno.' A vsi se začnejo opravičevati, da ne morejo 
priti. Eden, ker je kupil njivo, drugi, ker je kupil pet 

jarmov volov, spet drugi, ker se je oženil. »Ves čas 
opravičila. Opravičijo se. Opravičiti se je vljuden na-
čin, kako reči 'Zavračam'. Zavrnejo, a vljudno,« je po-

vedal papež. Gospodar torej pošlje služabnike na 
ulice in jim pravi, naj pripeljejo revne, bolne, šepave, 
slepe … in ti pridejo na večerjo. 

 »To o zavrnitvi nam mora dati misliti. Jezus nas 
kliče. Kliče nas, da bi z Njim praznovali, da bi mu bili 
blizu, da bi spremenili življenje. Pomislite, kako išče 
svoje najbližje prijatelje, a oni ga zavrnejo. Zatem gre 
iskat bolne … in ti pridejo. Morda kateri tudi zavrne. 
Kolikokrat slišimo Jezusov klic, da naj pridemo k 

njemu, da naj naredimo neko dobro delo, da naj mo-

limo, ga srečamo … in mi pravimo: 'Veš, oprosti, Go-
spod, sem prehlajen, nimam časa. Jutri. Zdaj ne mo-
rem.' In Jezus ostane tam.« 

Papež je povabil: »Vsak med nami naj pomisli: v 
mojem življenju, kolikokrat sem čutil navdih Svetega 
Duha, naj naredim delo ljubezni, naj se srečam z Je-
zusom v nekem dobrem delu, naj grem molit, naj 

spremenim življenje tam, kjer nekaj ni v redu. Pa sem 
našel razlog, da sem se opravičil, da sem ga zavrnil.  

In če ti zapreš vrata svojega srca od znotraj, jih 
On ne bo mogel odpreti, saj je zelo spoštljiv do na-
šega srca. Zavrniti Jezusa pomeni zapreti vrata od 
znotraj. In On ne bo mogel vstopiti. Nihče med nami 
v trenutku, ko zavrne Jezusa, ne pomisli: 'Od znotraj 

zapiram vrata Jezusu.'.« 
 

MOLITEV ZA IZBIRO NOVEGA ŠKOFA 
 

Ko pričakujemo novega pastirja  mlade celjske ško-
fije, se obračamo k Bogu v molitvi, da bi bil izbran pravi 

in da bi modro vodil Božje ljudstvo, ki mu bo zaupano. 
Škofijski upravitelj naroča, da pri mašah molimo:  
 

O Bog, večni pastir,  
skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi 
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo  

zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, 

za nas  pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom  
svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi 

evangeliju in odkrivati znamenja časa.  
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

Očenaš. Zdrava Marija. Slava Očetu. 
 

OBISK SVETOVALCA VRHOVNEGA  

PREDSTOJNIKA SDB TADEUSZA ROZMUSA 
 

Vsakih nekaj let vodstvo redovnih ustanov 

organizira pregled redovnega življenja in apostol-
skega poslanstva svojih skupnosti. Dober mesec 

dni bo v Sloveniji na takem uradnem obisku – vizi-

taciji v imenu vrhovnega predstojnika Salezijanske 

družbe pokrajinski svetovalec Tadej Rozmus. Od 

petka do nedelje bo med nami v Celju. V nedeljo 

nas bo nagovoril pri sv. maši, ob 15. uri pa bi se rad 
srečal z sodelavci in ŽPS. 
 

LETNI KONCERT PEVSKEGA ZBORA 
 

Pevci našega Mešanega pevskega zbora Don 
Bosko v soboto 17. novembra ob 19.30 vabijo na 

letni koncert, ki bo v naši kapeli. Kot gostje bodo 

nastopile članice Ženskega pevskega zbora Lju-
bečna in naš Otroški pevski zbor.  

S svojo udeležbo jim bomo dali priznanje za 
trud, ki ga vsak teden vlagajo v pevske vaje, praz-

nična bogoslužja in druge nastope, kjer promovi-
rajo našo župnijo in sv. Janeza Boska. Povabite še 
koga, ki ima rad lepo petje. 

 

 
 

IZ ŽIVLJENJA CERKVE 
 

VATIKAN, 18. oktober – Pa-

pež Frančišek je po nagovoru 
ob angelovem češčenju na 
trgu sv. Petra pozdravil ver-
nike, ki so prišli v Rim: »Pri-
srčno pozdravljam vas, dragi 
romarji, še posebej mlade, ki 
prihajajo iz Maribora (Slove-
nija)«. Mladi so bili nastanjeni 
po družinah v rimski župniji 
San Bernardo di Chiaravale. 
Obiskali so glavne romarske 
kraje in tudi Center Aletti, kjer 
ustvarja p. Marko Rupnik. 

VENEZUELA – To deželo je 
Krištof Kolumb imenoval 'Ze-
meljski raj' in Dežela milosti'. 
Zdaj pa je za mnoge ta de-
žela postala pekel. Škof v 
Carupanu je dejal, da je dr-
žava postala 'koncentracijsko 
taborišče' za svoje državlja-
ne. Državo pesti pomanjka-
nje hrane in zdravil, stopnja 
kriminala je med najvišjimi na 
svetu, vlada predsednika pa 
zaostruje preganjanje nas-
protnikov. Duhovniki stojijo 
ob strani ljudem. Od začetka 
gospodarske in politične kri-
ze je državo zapustilo že več 
kot 2 milijona ljudi, po nekate-
rih ocenah pa celo dvakrat to-
liko. V Čilu, kamor so se za-
tekli mnogi begunci, so po iz-
javi mnogih, prinesli čilenski 
Cerkvi 'pravo pomlad in nov 
življenjski sok'. 
 

KAIRO, 2. november – Obo-

roženi storilci so napadli avto-
bus s koptskimi kristjani in 
ubili najmanj 7 ljudi in jih ve-
liko ranili. »Molim za žrtve – 
romarje, ki so bili ubiti zgolj 
zato, ker so kristjani«, je dejal 
papež ob tej žalostni novici.  

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Jozafat, škof-mučenec  

T Stanislav Kostka, redovnik  

S Nikolaj Tavelić, mučenec  

Č Albert, škof 

P Marjeta Škotska, kraljica 

S Elizabeta Ogrska, redovnica  
  
 

NIKOLAJ TAVELIĆ se je ro-

dil okoli leta 1340 v Šibeniku v 
ugledni plemiški družini. V 
frančiškanski red je vstopil že 
kot mladenič. Več kot deset let 
je deloval kot oznanjevalec 
vere v Bosni, potem pa odšel 
v Jeruzalem. Leta 1391 so 
štirje misijonarji hoteli pridigati 
v mošeji v Jeruzalemu, zato 
so si hoteli pri mestnem kadiju 
priskrbeti dovoljenje. Ta je bil 
nad njihovo namero ogorčen 
in jih nagnal iz hiše. Ko so lju-
dje zvedeli kaj so nameravali, 
so jih na ulicah napadli in pre-
tepli. Vrgli so jih v ječo. Ker so 
se zatekali k molitvi in veri, so 
jih obsodili na smrt. 14. no-
vembra 1391 so jih usmrtili z 
mečem. Mučitelji in rablji so 
trupla sežgali in njihov pepel 
raztrosili po vsem Jeruzalemu. 
 

ELIZABETA OGRSKA je bi-

la grofica in redovnica, znana 
kot velika dobrotnica in zavet-
nica ubogih, lačnih in odrinje-
nih. Vse svoje ogromno imetje 
je razdala njim, zgradila bolni-
šnico in v njej stregla bolni-
kom, na svojem gradu pa 
dnevno prehranjevala na sto-
tine ljudi. Po moževi smrti in 
preganjanju se je odrekla bli-
šču in živela siromašno življe-
nje. Že dan po pogrebu (1231) 
so se začeli na njenem grobu 
dogajati čudeži, zato jo je pa-
pež komaj štiri leta po smrti 
razglasil za svetnico. 


