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Iz Lukovega evangelija 
Jezusu so se približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki 
so godrnjali: »Ta grešnike sprejema in z njimi jé.« Povedal pa jim je to priliko: »Kdo 
izmed vas, ki ima sto ovac in eno izmed njih izgubi, ne pusti devetindevetdesetih v 
puščavi in ne gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na 
svoje rame; in ko pride domov, skliče prijatelje in sosede in jim pravi: ‚Veselite se z 
menoj, zakaj našel sem svojo ovco, ki se je bila izgubila.‘ Povem vam: tako bo v nebesih 
večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad devetindevetdesetimi 
pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore. Ali katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno 
drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše in skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko 
jo najde, skliče prijateljice in sosede in pravi: ‚Veselite se z menoj, zakaj našla sem 
drahmo, ki sem jo bila izgubila.‘ Tako bo, povem vam, veselje med božjimi angeli nad 
vsakim grešnikom, ki se spokori. Rekel je tudi: »Neki človek je imel dva sina. In mlajši 
izmed njiju je rekel očetu: ‚Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre!‘ In razdelil jima je imetje. 
Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo in je 
tam z razuzdanim življenjem zapravil svoje imetje. Ko pa je vse potrošil, je v tistem kraju 
nastala huda lakota in je začel stradati. Šel je torej in se pridružil nekemu meščanu tiste 
dežele in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje past. In želel se je nasititi z rožiči, ki so 
jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in rekel: ‚Koliko najemnikov mojega 
očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj od lakote ginem! Vstal bom in pojdem k svojemu 
očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj; nisem več vreden, da 
bi se imenoval tvoj sin, sprejmi me kot katerega svojih najemnikov!‘ In je vstal ter šel k 
svojemu očetu. Ko pa je bil še daleč, ga je njegov oče zagledal in milo se mu je storilo; in 
pritekel je, ga objel in poljubil. Sin pa mu je rekel: ‚Oče, grešil sem zoper nebesa in pred 
teboj; nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‘ Oče pa je velel svojim služabnikom: 
‚Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, in dajte mu prstan na roko in čevlje na 
noge; in pripeljite pitano tele in ga zakoljite in jejmo ter se veselimo; zakaj ta moj sin je 
bil mrtev in je oživel; je bil izgubljen in je najden.‘ In so se začeli gostiti. Njegov starejši 
sin pa je bil na polju. In ko se je (domov) gredé približal hiši, je zaslišal godbo in ples. 
Poklical je enega izmed služabnikov in vprašal, kaj bi to bilo. Ta mu je rekel: ‚Tvoj brat 
je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker ga je spet zdravega dobil.‘ Ujezil se je in ni 
hotel vstopiti. Njegov oče je tedaj prišel ven in ga pogovarjal. Ta pa je očetu odgovoril: 
‚Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza; pa meni nikoli nisi dal 
kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je tvoje imetje 
zapravil s hotnicami, si mu zaklal pitano tele.‘ On pa mu je rekel: ‚Sin, ti si vedno pri meni 
in vse moje je tvoje. Gostiti se in razveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev 
in je oživel, je bil izgubljen in je najden.‘« 

(Lk 15,1-32) 

Srečanje za starše veroučencev 8. in 9. razreda 
bo v torek, 13. septembra ob 19. uri. Lepo vabljeni! 

Stična mladih 2016 - Srednješolci, študenti in 
letošnji birmanci, lepo vabljeni 17. septembra v 
Stično na skupno praznovanje slovenskega dneva 
mladih. Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje, cena 10 €. 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče - Že stoletja mesto Celje na nedeljo 
po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v Petrovče. 
Zaobljubljeno romanje je molitveni dan našega mesta, da bi bili obvarovani 
poplav in drugih naravnih nesreč. Tako smo tudi letos vabljeni, da se v nedeljo, 
18. septembra, popoldne ob 15. uri verniki mesta Celje zberemo v Petrovčah 
in skupaj prosimo za božjo pomoč in varstvo v našem življenju. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. september 

24. nedelja med letom 

Prot in Hijacint, mučenca 

     800  † Marjan Jazbec 
   930  †† iz družine Rajh in sorodniki 
1800  †† Jože in brat Ivan Verbovšek 

1100   Tremerje: †† Zalika Zupanc 
                                    Ignac in Rozalija Anderluh 
                               † Danijela Turk (8. dan) 

PONEDELJEK, 12. september 
Marijino ime 

     800  v zahvalo in v dober namen 
1800  † Mihael Lukanc 

TOREK, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, muč. 

   800  †† Marko in Anton But 
1800  za Božje varstvo 
1800  † Slabina Frančiška Majcen (8. dan) 

SREDA, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

     800 v zahvalo in za zdravje v družini 
1800  † Franc Kapel 

ČETRTEK, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

   800  † Frančiška Svet 
1800  †† Greta Zaveršek 

PETEK, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, mučenca 

     800  † Frančiška Majcen 
1800  †† Fanika in Franc Golec 

SOBOTA, 17. september 
Robert Bellarmino, škof, c. uč. 

     800  za ustanovitelje 
1800  † Janez Podpečan in sorodniki 

NEDELJA, 18. september 

25. nedelja med letom 

Jožef Kupertinski, redovnik 

     800  † Greta Zaveršek 
   930  † Ivan Pirnat (obl.) 
1800  † Jože Marodi 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
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4. r. torek ob 16.10 

8. r. razred petek ob 13.45 

9. r. četrtek ob 14.50  

       ali petek ob 13.45 

 


