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REŠITEV PRAVIČNIH
»Glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnišče: dan, ki 

pride, jih bo sežgal, govori Gospod nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne vejice! Vam pa, 
ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje prihaja na njegovih žarkih. (Mal 3,19-20)

Na današnjo nedeljo obhajamo svetovni dan ubogih. To praznovanje nam 
pomaga razumeti, kako smo vsi ubogi. Ob bližini spopadov, od koder se nad nas 
dviga strah pred jedrsko vojno, ob draginji, ki zobe zasaja v družinska življenja, 
in ob vse bolj napetih odnosih v družbi nas prevevajo občutki, s katerimi ubogi 
živijo vsak dan. Strah, negotovost, osamljenost, pomanjkanje. Po Božji milosti 
nam je dana možnost krščanske drže, h kateri smo poklicani. Ostanimo zvesti 
trpečim bratom in sestram in se ne umikajmo pred njimi. Odprimo srca za Ljubezen, po kateri smo 
odrešeni, in vztrajajmo v dejanjih usmiljenja in dobrote.  K temu nas vabi sv. Martin, teden zaporov ter 
teden Karitas. Pokažimo konkretno ljubezen do vseh, ki potrebujejo našo pomoč. Franc Brečko, župnik

OBVESTILA
• Danes, 13. novembra, 33. nedelja med letom.  Smen ob godu sv. Martina. Mašno slavje bo vodil bivši 

župnik g. Mirko Simončič. Hvala vsem za pogostitev. Začetek tedna zaporov. 
• V soboto, 19. novembra, salezijanci praznujemo stoto obletnico ustanovitve salezijanske  inšpektorije 

(province) v Sloveniji. Vabljeni k slovesni sveti maši ob 12.30 na Rakovniku, ki jo bo daroval ljubljanski 
nadškof Stanislav Zore. Ministranti imajo srečanje že ob 9.00. 

• V soboto zvečer srečanje nove zakonske skupine ob 20.00. 
• Prihodnja nedelja, 20. novembra, praznik Kristusa Kralja vesoljstva, zaključek cerkvenega leta. Pri 

maši bodo sodelovali skavti. Začetek tedna Karitas. 
• V ponedeljek, 21. novembra, srečanje župnijskega pastoralnega sveta ob 19.30. 
• V torek, 22. novembra goduje sv. Cecilija, zavetnica cerkvene glasbe. Zahvaljujemo se vsem, ki s 

petjem in glasbo lepo oblikujete naša bogoslužna slavja. Hvala vsem zborom, inštrumentalistom, 
organistom. 

• V sredo, 23. novembra dobrodelni koncert za družine v stiski dvorana Golovec v Celju ob 20.00. 
Prenos po RTV in Radio ognjišče. 

• V soboto, 26. novembra moški zajtrk v župnišču v Goričah ob 6.30: fantje, možje lepo vabljeni
• Nedelja, 27. novembra, 1. adventna – nedelja Karitas. Blagoslov adventnih venčkov. Sprejem 

birmancev.  
• Maše ob sobotah bodo ob 19.00.
• Ob sreda družinski verouk za vse skupine ob 17.30 do 18.30. Birmanci v petek ob 15.30. Otroški 

pevski zbor v petek ob 16.30. 



• Narejena je nova hrastova ograja okrog cerkve. Hvala Janezu Bohincu za les, Janiju Železniku za delo 
ter Tonetu Drakslarju za organizacijo. 

• Marijanski koledar za leto 2023 lahko dobite v župnijski pisarni po 3. €.
• Na voljo: Družina, Ognjišče, Don Bosko ter druge revije. Vzemite na polici za verski tisk.  

NAMENI SVETIH MAŠ OD 13. DO 27. NOVEMBRA 2022
Nedelja
730 Tenetiše
830

33. nedelja med letom
za + Nežo Grašič
za + Stanislavo Pečnak
za + Frančiško Zupan

13.  november

Ponedeljek
1900

Nikolaj Tavelić, mučenec
v zahvalo za Gregčeve (žive)

14. november

Torek
1900

Albert Veliki, škof
za + Janeza Žaklja in starše
za + Jožeta Cudermana in Krhanove

15.  november

Sreda
1900

Marjeta Škotska, kraljica
za + Mirka Lombarja

16.  november

Četrtek Elizabeta Ogrska, redovnica 17. november
Petek Filipina, redovnica 18. november
Sobota
1900

Matilda, mistikinja
za + mamo Frančiško, obl. očeta Janeza in brata Stare
za + Marijo Toporiš, obl.

19. november

Nedelja
730 Tenetiše

830

KRISTUS KRALJ VESOLJA
za + Janeza Križaja, obl., starše Košir in Andreja Ažmana
za + Nado Lukanec
za + Francko Lombar, obl.

20.  november

Ponedeljek
1900

Darovanje Devica Marije
za + starše Jožeta in Antonijo Perčič, Vinka in Pavlo Perko

21.  november

Torek
1900

Cecilija, mučenka
za + Suhadolnikove

22.  november

Sreda
1900

Klemen I., papež
za + Ano Rozman (Janez Drempetič)

23.  november

Četrtek Andrej, vietnamski mučenci 24.  november
Petek Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka 25.  november
Sobota
1900

Valerijan, škof
za + starše Antona in Marijo Cuderman, obl. in Krhanove

26.  november

Nedelja
730 Tenetiše
830

1. adventna nedelja – nedelja Karitas
za + mami Milko Bohinc, 10. obl.
za + Jožico Kadivec

27.  november

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik: Anica Cuderman
Tenetiše: skupina
Trstenik: Polona Celar

19.  november
26.  november


