
 
 

            20. november 2011  
 
 
 
 
 

NEDELJA JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA  

20.11.      
 

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Milana Kodrič, obl.  
ob 10h    za +Ivana in Geliko Videnšek                     

Ponedeljek Darovanje Device Marije                  
21.11.                 ob 18h    za +Jakoba Ograjšek in vse Šteknečanove, obl.   

Torek Cecilija                                                                                                
22.11.            ob 7h      za +Cecilijo in Marijo Žužek              

Sreda Klemen                                                                                                                 
23.11.       ob 17h    za +Terezijo Ježovnik, osmina  

Četrtek Vietnamski mučenci                                                                                                                                               
24.11.       ob 8h     na Pernovem  za +Viktorja Ledinek              

Petek Katarina                                                                                                                                                                                         
25.11. ob 18h    za +Janeza Pohole                                                         
Sobota Obletnica posvetitve celjske stolnice                   
26.11.          ob 7h      za +Majdo Duša                                    
NEDELJA 1. ADVENTNA                              

27.11. 
 
  

ob 7h      za farane  
ob 8.30   na Pernovem  za +Dušana Pečnik, obl.  
ob 10h    za +Franca Novak, obl.                           

 
 



 
* Naša stolnica obhaja 26. novembra obletnico posvetitve. Slovesnost bo v petek, 25.11. ob 18. 
uri v stolnici. Slovesno somaševanje bo vodil apostolski nuncij v Sloveniji.  
 
* V soboto, 26.11., bo začetek Slomškovega leta. Ob 11. uri bo pred Slomškovo rojstno hišo 
slovesno somaševanje škofov in duhovnikov.  
 
* Podobice z molitvijo za domovino pred volitvami lahko vzamete …  
 
* Kmalu bo god svetega Miklavža. Kot je že nekaj let v navadi, bo Miklavž darila delil tistim, ki 
bodo imeli vstopnice. Cena vstopnice je 5 €. Dobite jih lahko vsak dan po maši. Na razpolago so v 
trgovini Košarica, lahko pa jih dobijo tudi otroci pri verouku. Brez vstopnice darilo ne more biti 
zagotovljeno, zato prosim, da ne čakate na zadnji trenutek, saj mora Miklavž darila pripraviti že prej.  
Srečanje z njim bo v ponedeljek, 5. decembra, – v župnijski cerkvi ob 16. uri, ob 17h pa v pernovski 
cerkvi.    
 
 
************************************************************* 
 
                        MISLI OB NEDELJI KRISTUSA KRALJA  
 
                                                                        
Ali je mogoče služiti Kristusu drugače kot s služenjem ljudem? Ali je kakšna druga pot, da ljubimo 
Kristusa, kot ta, da ljubimo ljudi, se bojujemo proti vsemu, kar ljudi in življenje ponižuje? Kdor veruje v 
Kristusa, ta  ne prenaša, da bi bili obrazi ljudi žalostni, ampak sodeluje z vsemi, ki bi radi spremenili svet. 
Zavzemanje za pravičnost, za delitev sreče pomeni tudi izkazovanje zvestobe Kristusu! 
 
 
Jezus Kristus, Kralj nebes in zemlje, 
daj nam živeti v ljubezni in svobodi, 
v miru in tvojem odpuščanju. 
Naj pride k nam tvoje Kraljestvo. 
  
Pripravi svoje Kraljestvo 
tudi v mojem srcu, 
moj Gospod in moj Kralj, 
in mojega življenja dar 
naj bo biser za tvojo krono. 
Kralj pravičnosti in miru, 
tvoje Kraljestvo 
bodi moje oznanilo svetu. 
Ob koncu življenja me sprejmi 
v Kraljestvo večnosti, 
da ti v nebeškem zboru 
zapojem večno hvalnico. 
 
Amen.                              s. Marija Šeme 
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