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Iz Lukovega evangelija 
Učencem pa je govoril: »Bil je bogatin, ki je imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da 
mu imetje zapravlja. Poklical ga je in mu rekel: ‚Kaj slišim o tebi? Daj odgovor o 
svojem oskrbovanju, zakaj poslej ne boš mogel biti več oskrbnik.‘ Oskrbnik pa je 
rekel sam pri sebi: ‚Kaj naj storim, ker mi moj gospod jemlje oskrbništvo? Kopati ne 
morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me sprejmejo v svoje hiše, ko 
bom odstavljen od oskrbništva.‘ In poklical je dolžnike svojega gospoda, vsakega 
posebej, in prvemu dejal: ‚Koliko si dolžan mojemu gospodu?‘ ‚Sto mer olja,‘ je rekel 
ta. On pa mu je dejal: ‚Vzemi svoje pismo, brž sédi in zapiši: petdeset.‘ Nato je rekel 
drugemu: ‚Koliko pa si ti dolžan?‘ Ta je rekel ‚Sto mer žita.‘ Reče mu: ‚Vzemi svoje 
pismo in zapiši osemdeset.‘ In gospod je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je ravnal 
razumno. Zakaj otroci tega sveta so do svojega rodu razumnejši kakor otroci luči. In 
jaz vam rečem: Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas, ko premine, 
sprejmejo v večne šotore. Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest tudi v velikem, kdor 
pa je krivičen v najmanjšem, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem 
mamonu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste 
bili zvesti, kdo vam bo dal to, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema 
gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in 
drugega preziral. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« 

 (Lk 16, 1-13) 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče bo danes,  v nedeljo, 18. septembra. Ob 
15. uri bo molitvena ura in nato sveta maša. Lepo vabljeni. 

Pooratorijska zahvala - Iskrena zahvala vsem, ki ste bili del letošnjega oratorija: 
otrokom, staršem, zagnanim animatorjem (Tadeji, Lučki, Lauri, Metodi, Janezu, Sari, 
Cirilu, br. Juriju), gospe Malči za odlično kuho, Karmen za pomoč pri varstvu in na 
izletu, tehnični ekipi za postavljen jambor, g. Denisu Rožancu za predstavitev 
mizarstva, g. Robertu Hostniku za vodenje po mestnem gozdu, podrobno 
predstavitev hišice na drevesu in njene okolice ter njegov doprinos k zanimivemu 
oratorijskemu dopoldnevu, restavratorju g. Gregorju Podkrižniku, g. Vladu Cenclu 
za umetniški izdelek in predstavitev umetnosti ustvarjanja z motorno žago, Fani 
Pečar in mariborskim oratorijcem za gostoljubje na izletu, Gojku Vrenku za pomoč 
pri izdelavi CD-jev s fotografijami, Tomiju Viherju za pripravo ovitkov za CD-je ter 
vsem dobrotnikom in župljanom za materialno in duhovno podporo.  
Hvala in Bog povrni!  

Ana in Majda 

Dom sv. Jožef Celje vabi na uprizoritev misterija »Bog kliče« v nedeljo, 18. 
septembra, ob 19. uri pred vhodom v cerkev sv. Jožefa nad Celjem.  

Kvatrna nabirka - Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

Skavtska sobota (24. 9.) na Mestni plaži - Že nekaj časa radovedno poslušaš kako 
je tvoj prijatelj skupaj z Asterixom pekel merjasca in na Bradavičarki opravil tečaj 
varjenja čarobnih napojev? Se tvoj sošolec hvali s tarzanskim skokom v Kolpo in 
ognjem, ki ga je uspel prižgati z eno vžigalico ali sosed razlaga, da je do Šentjerneja 
dolga ravna cesta, tam pa povsod sami petelini in prijazno župnišče? Verjetno jim je 
skupno to, da so del poletja preživeli z rutko okoli vratu, odkrivali nove kraje in 
spoznavali sebe in prijatelje v skavtski družbi. 
Če si star od 7 do 14 let, te v soboto, 24. septembra ob 14.00 vabimo na Mestno 
plažo. Raziskovali bomo mestni park in gozd, se igrali skavtske igre in ti predstavili 
skavtstvo. Potrebuješ nahrbtnik s pijačo in igri primerno oblačilo. Če je kdo od 
prijateljev že skavt, se bosta tam zagotovo srečala! 
Za več informacij lahko starši pokličete: 031 256 663 – Blaž 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 19. september 
Januarij, škof, mučenec 

     800  † Mihael Tržan 
1800  † Frančiška Čremožnik (8. dan) 

TOREK, 20. september 
Andej Kim Tae, mučenec 

   800  † Matilda Guček 
1800  † Marko Mavrič 

SREDA, 21. september 
Matej, evangelist, apostol 

     800 † Frančiška Čož 
1800  za nerojene otroke 

ČETRTEK, 22. september 
Mavricij, mučenec 

   800  † Frančiška Svet 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 23. september 
Pij iz Pietrelcine, redovnik 

     800  † Frančiška Majcen 
1800  po namenu 

SOBOTA, 24. september 
Anton Martin Slomšek, škof 

     800  † Veronika Zakelšek 
1800  † Jana Potočnik 

NEDELJA, 25. september 

26. nedelja med letom 

Sergij, menih 

     800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930  † Stanislav Prešern 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: Danijela Turk 

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


