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28. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,1-14 ali 22,1-10) 
Tisti čas je Jezus spregovóril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v 
prilikah: »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu 
sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso 
hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: 
Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je 
pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na 
svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih 
sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko, da so pobili 
tiste morilce in njihovo mesto požgali. 
Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je 
niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli 
najdete.‹ Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in 
dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat 
goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu 
je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal. 
Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzíte ven v 
najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, 
a malo izvoljenih.« 

Lukeževa nedelja – V sredo, 18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše 
podružnične cerkve v Tremerjah. Zunanjo slovesnost obhajamo danes s sveto mašo 
ob 11. uri, somaševanje bo vodil br. Primož Kovač. 

Skupina Mož sv. Jožefa - V ponedeljek, 16. oktobra imamo po večerni sv. maši 
srečanje skupine možje sv. Jožefa. Skupina je namenjena poglabljanju naše moške 
duhovnosti, tako da ob izbranih temah iz knjige Divji v srcu skupaj razmišljamo o 
našem poslanstvu in si delimo dragocene življenjske izkušnje. Iskreno povabljeni 
vsi fantje in možje od 18. leta dalje. 

Misijonska nedelja, 22. oktober – Pred nami je misijonska nedelja – dan, ko se 
verniki z vsega sveta povežemo med seboj v eno družino – dan, ko skupaj molimo 
za to, da bi evangelij slišali vsi narodi – dan, ko vsi odpremo srca in dlani za pomoč 
vsem stiskanim, lačnim, nepismenim, bolnim – dan, ko torej vsi sodelujemo, da bi se 
božje kraljestvo resnice, dobrote in ljubezni razširilo med vse ljudi ... Tudi nabirka 
bo za pomoč misijonskim deželam. 

Tečaj osebne in duhovne rasti za ženske - Uvodno srečanje bo 27. oktobra ob 
18.30 v prostorih Kapucinskega samostana v Celju. Prijave in informacije:  
Sabina Zupan, GSM: 041/ 456 284; : sabinazupan1@gmail.com 
Katja Pečovnik Hadžić, GSM: 031/ 227 694; : katkapec@yahoo.com 

Duha Assisija, 28. oktober 2017, Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Kdor se želi 
pridružiti, naj se prijavi v župnijski pisarni. 

Namenitev dela dohodnine za pomoč ljudem v stiski – Vsako leto na Karitas 
pride več kot 90.000 družinskih članov in posameznikov. Vabimo vas, da z 
namenitvijo dohodnine pomagate tudi V. Sredstva dohodnine bodo uporabljena za 
program pomoči v naši škofiji in župnijski Karitas Celje, sv. Cecilija. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 15. oktober 

28. nedelja med letom 

Terezija Avilska, c. uč. 

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

PONEDELJEK, 16. oktober 
Jadviga (Hedvika) kneginja 

     800  †† starši Šefanija in Anton Založnik (obl.) 
            ter Štefanija Vaupotič in Tonči Založnik 
    800   † Rozina Cvetrežnik (obl.) 
1800  † Branko Pogladič 

TOREK, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, škof, muč. 

   800  ni namena 
1800  † Matjaž Križnik 

SREDA, 18. oktober 
Luka, evangelist 

   800    na čast Sv. Duhu 
1800  †† Milena in Milan Kosovič in †† Bobnič 
1900  Tremerje: †† Fanika Sinkovič ter 
                              iz družine Sinkovič in Stvarnik 

ČETRTEK, 19. oktober 
Pavel od Križa, duhovnik 

   800  za spreobrnjenje 
1800  † Matjaž Križnik (30. dan) 

PETEK, 20. oktober 
Rozalina, redovnica 

     800   ni namena 
1800   † Alojz Žagar (obl.) 

SOBOTA, 21. oktober 
Uršula, devica, mučenka 

     800 † Karolina Lednik (obl.) 
1800  † Angela Špiljak (30. dan) 

NEDELJA, 22. oktober 

29. nedelja med letom 
- misijonska nedelja 

Janez Pavel II., papež 

   800  † Zlata Rojc (obl.)  
   800  za župljane in dobrotnike 
   930  †† Stane Mori, Blaž in Amalija Čater 
1800  †† Jožica Trbovc in družina Deželak 
1100  Tremerje: †† Terezija Krušič 
                              ter iz družine Šnjader 

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