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27. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,33-43) 
Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Poslušajte 
drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd, ga obdal z ograjo, 
izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter 
odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, 
da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in 
enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge 
služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k 
njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji 
zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se 
polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo 
torej prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« Rekli so mu: 
»Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki 
mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali 
v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to 
narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje 
kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« 

Vseslovensko obhajanje fatimske stoletnice - Slovenski škofje vabijo vse 
Marijine častilce ter vse častilce Jezusovega in Marijinega Srca na Vseslovensko 
obhajanje fatimske stoletnice in 6. slovensko-hrvaško srečanje, ki bo v soboto, 14. 
oktobra 2017 v Stični. Duhovni program se bo v stiški baziliki začel ob 9.30, 
slovesna maša bo ob 11. uri. Med mašo se bosta slovenski in hrvaški narod posvetila 
Mariji. Po maši bo procesija z milostnim kipom, ki bo za to priložnost skupaj z 
delegacijo iz Fatime priromala v Stično. To bo nekakšen zaključek letošnjega 
praznovanja stoletnice Fatime, na katero so naši škofje povabili tudi vernike iz 
sosednje Hrvaške, z nami pa bodo tudi Slovenci iz zamejstva.  
Iz Celja bo peljal poseben avtobus, prijavite se čim prej. 
V naši župniji je kip Fatimske Marije, ki ga lahko ponesete na vaše domove. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. oktobra ob 19. uri.  

Tečaj za bralce beril bo v torek, 10. oktobra 2017, ob 19. uri, v Domu sv. Jožefa v 
Celju. Prijave zbirajo do 8. oktobra (0590 73 800 ali info@jozef.si). 

Dekanijska rekolekcija  - Srečanje duhovnikov naše dekanije bo pri nas v sredo, 
11. oktobra.  Vabljeni k sveti maši ob 9.30. 

Ritem srca 2017 - festival sodobne krščanske glasbe bo12. oktobra ob 19.30 v 
športni dvorani Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani.  Iz Celja bo 
peljal avtobus (6,5 € + vstopnica 5 €). Mladi, lepo vabljeni! Prijavite se čim prej. 

Srečanje Frančiškovih otrok bo v petek, 13. oktobra ob 17. uri. Otroci, lepo 
vabljeni! 

Maša pri kapeli v Osenci bo v soboto, 14. oktobra ob 15. uri. Lepo vabljeni. 

Lukeževa nedelja – V 18. oktobra goduje sv. Luka, zavetnik naše podružnične 
cerkve v Tremerjah. Zunanjo slovesnost bomo obhajali prihodnjo nedeljo, 15. 
oktobra s sveto mašo ob 11. uri. Po maši bo pred cerkvijo pogostitev. Lepo vabljeni! 

Skupina Mož sv. Jožefa - V ponedeljek, 16. oktobra imamo po večerni sv. maši 
srečanje skupine možje sv. Jožefa. Vabljeni vsi fantje in možje od 18. leta dalje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 8. oktober 

27. nedelja med letom, 
- konec tedna za življenje 

Benedikta, devica, mučenka 

   800  † Ivan Pajk (obl.) 
   930  †† Marija Franc in Metod Hostnik 
1800  †† Nada in Franc Loger 
1100  Tremerje: † Ivanka Goručan (obl.)  
                               in †† iz družine Novak 

PONEDELJEK, 9. oktober 
Dionizij, škof, mučenec 

     800   † Karl Ocvirk (obl.) 
1800   za Božje varstvo vnukov, za duše v vicah  
           in za zdravje v družini 
1800  † Alojz Prebil (obl.) 

TOREK, 10. oktober 
Danilo, mučenec 

   800  za spreobrnjenje 
1800  za nerojene otroke 

SREDA, 11. oktober 
Janez XXIII. papež 

   800    ni namena 
  930   po namenu 
1800  † Matjaž Križnik 

ČETRTEK, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

   800  †† Antonija in Franc Bamkiher  
          in po namenu Franca Bamkiherja 
1800  † Jože Arnšek 

PETEK, 13. oktober 
Honorat Kuzminski, redovnik 

     800   ni namena 
1800   †† iz družine Škorjanc 

SOBOTA, 14. oktober 
Kalist I. papež 

     800  ni namena 
1800  † Stanislava Gajšek 

NEDELJA, 15. oktober 

28. nedelja med letom, 

Terezija Avilska, c. uč. 

   800  †† Lidija Hriberšek in Rozalija Tratnik 
   930  †† starši Pančič in Roly Poček 
1800  † Terezija Kamšak 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc 

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