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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,21-35) 
Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj 
odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je 
dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. 
Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi 
služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset 
tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati 
njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je 
tedaj padel predenj in ga prôsil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se 
je tega služabnika usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil. 
Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil 
dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je 
padel predenj in ga prosil: ›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ Óni pa ni hotel, ampak 
je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povŕnil dolga. Ko so njegovi tovariši 
videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju 
podrobno povedat, kaj se je zgodilo. 
Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg 
sem ti odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega 
soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjézil in 
ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povŕnil vsega dolga. Tako bo tudi moj 
nebeški Oče stóril z vami, če vsak iz srca ne odpustí svojemu bratu.« 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče bo danes,  v nedeljo, 17. septembra. Ob 
15. uri bo molitvena ura in nato sveta maša. Letos pripravlja bogoslužje naša 
župnija. Lepo vabljeni. 

Skupina Mož sv. Jožefa - V ponedeljek, 18. septembra 2017 imamo po večerni sv. 
maši srečanje skupine možje sv. Jožefa. Vabljeni vsi fantje in možje od 18. leta dalje. 

Frančiškovi otroci so skupina otrok, ki se skupaj učijo, smejijo, pojejo,  igrajo, 
ustvarjajo, plešejo, raziskujejo in ob vsem tem spoznavajo sv. Frančiška in sv. Klaro. 
Prvo srečanje bo v petek, 22. septembra ob 17. uri. Otroci, lepo vabljeni!  

Tečaj osebne in duhovne rasti za ženske - Uvodno srečanje bo 22. septembra 
2017 ob 18.30 v prostorih Kapucinskega samostana v Celju.  
Prijave in informacije: Sabina Zupan, GSM: 041/ 456 284; : sabinazupan1@gmail.com 
in Katja Pečovnik Hadžić, GSM: 031/ 227 694; : katkapec@yahoo.com). 

Veliki oder sveta – Uprizoritev znamenite duhovne igre španskega misleca iz 
sedemnajstega stoletja, Pedra Calderona de la Barce. Pripravljajo mladi iz župnije v 
režiji Jožeta Planinška in v sodelovanju z domačimi zbori in godbo.  
Petek, 22. septembra 2017, na Starem gradu Celje, ob 20. uri. Vstop prost – vabljeni! 

Slomškova nedelja, 24. september: 

Župnijsko občestvo bl. A. M. Slomška in salezijanci vabijo ob 8. in 10. uri na 
praznovanje farnega zavetnika Slomška v Don Boskov center Celje. Slovesni sveti 
maši bo vodil letošnji salezijanski novomašnik g. Matild Domić. 

Osrednja slovesnost pa bo v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 
30 v Mariboru. Letos v zavodu praznujejo 20 let Zavoda AMS in Škofijske gimnazije 
AMS, 10 letnica Dijaškega doma AMS, Glasbeno in baletne šole AMS in vrtca Hiša 
otrok. Ob 15. uri bo molitvena ura in ob 16. uri slovesno somaševanje, ki ga bo vodil 
mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. 

Odhod avtobusa ob 13.30 s stare avtobusne postaje.  

Nabirka prihodnje nedelje je za bogoslovje in jo toplo priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. september 

24. nedelja med letom 

Robert Bellarmino, škof, c. uč. 

   800  † Ivan Pirnat 
   930  † Maruša Cencelj (obl.) 
1800  za duše v vicah 
1100  Tremerje: † Klavdijo Ojstršek 

PONEDELJEK, 18. september 
Jožef Kupertinski, redovniki 

     800   † Franc Tome 
1800   † Ivan Mihelin (30. dan) 

TOREK, 19. september 
Januarij, škof, mučenec 

   800  Sv. Duhu za modrost in zdravo pamet 

1800  †† starši in stari starši Zalokar, Marija in  
           Janez Koprivc, Ivanka in Marjan Jerčin 

SREDA, 20. september 
Andrej Kim Tae-gon, muč. 

   800    † Mici Kogovšek 
1800  † Veres Dolinar 

ČETRTEK, 21. september 
Matej, evangelist, apostol 

   800  †† Anton in Marko But ter Roly Poček 
1800  † Alojz Zakelšek (obl.) 

PETEK, 22. september 
Mavricij, mučenec 

     800   † Jože Marodi 
1800   ni namena 

SOBOTA, 23. september 
Pij iz Pietrelcine, redovik 

     800  † Janko Babič 
1800   ni namena 

NEDELJA, 24. september 

Slomškova nedelja 

Anton Martin Slomšek, škof 

   800  †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
   930  po namenu 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 

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


