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33. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,14-30) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Neki človek se je odpravljal 
na potovanje in je sklical svoje služabnike ter jim izróčil svoje premoženje. Enemu 
je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, 
in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridóbil 
pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga. Oni pa, ki je prejel 
enega, je šel, skôpal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel 
gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel 
pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, 
pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V 
malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ 
Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi 
izróčil, glej, dva druga sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti 
služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega 
gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel 
sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se 
in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa 
mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, 
in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob 
vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte 
tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu 
pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v 
najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹« 

Žegnanjska nedelja: Obhajamo zunanjo slovesnost obletnice posvetitve naše 
cerkve in praznik sv. Cecilije, zavetnice naše cerkve, župnije in cerkvene glasbe.  
Župnijskemu pevskemu zboru, vsem pevcem, organistom in zborovodjem, 
kitaristom in voditeljem ljudskega ter mladinskega petja, se iskreno zahvaljujemo 
za vaše velikodušno delovanje v župniji na področju cerkvenega petja.  
Hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri pripravi današnjega slavja. Vsem Bog povrni! 

Celjska stolnica, praznuje svojo obletnico posvetitve 26. novembra. Praznik bomo 
s slovesno sveto mašo obeležili na predvečer, v soboto, 25. novembra ob 18. uri, ki 
jo bo v celjski stolnici daroval škof Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni. 

Zahvala: Župnijska Karitas Sv. Cecilije se iskreno zahvaljuje vsem, ki ste prinesli 
hrano ali prispevali sredstva za nakup hrane. 

Letošnji 2. december bo za naše otroke poseben dan. Ob 15. uri bomo začeli z 
oratorijskim popoldnevom v veroučni učilnici, na katerem bomo izdelovali 
adventne venčke. Dobrodošla bo pomoč staršev, dedkov, babic. Po 17. uri pa nas bo 
na Miklavškem hribu pričakoval sv. Miklavž – tako je sporočil. Sporočil pa je tudi, 
da bo vesel prispevkov, ki jih lahko oddate v poseben nabiralnik pod korom.  Več 
informacij bodo otroci dobili pri verouku, objavljene bodo na župnijski strani.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. november 

33. nedelja med letom, 
žegnanjska nedelja 

Matilda, redovnica. 

   800  za vse pokojne 
   800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Matjaž Križnik 
   930  †† Huana Cachot Martinez, Huan Cachot  
           in sorodniki 
   930 †† Stanislav Mech (obl.) in iz družine Mech 
1800  †† Andrej (obl.) in starši Horvat 

PONEDELJEK, 20. november 
Edmund, kralj 

   800   †† starši Smole in Guzej 
   800   za vse pokojne 
1800  †† iz družine Božič in Pfoder 
          ter za Božje varstvo 

TOREK, 21. november 
Darovanje Device Marije 

   800  †† sestre FMM in sorodniki 
   800  za vse pokojne    
1800  po namenu 

SREDA, 22. november 
Cecilija, devica, mučenka 

   800  † Silva Maruša 
   800  za vse pokojne    
1800  † Cecilija Fajs 

ČETRTEK, 23. november 
Klemen I., papež, muč. 

   800  †† iz družine Vampelj in Rupnik 
   800  za vse pokojne    
1800  † Janko Babič (obl.) 

PETEK, 24. november 
Andrej Dung-Lac, muč. 

  800  †† iz družine Tranner, Wingehofer,  
          Rihter, Holas in Brühar 
   800  za vse pokojne 
1800  †† Ivan Herič in sorodniki 

SOBOTA, 25. november 
Katarina Aleksandrijska, m. 

   800   za vse pokojne 
1800  †† Antonija in Jože Viher 

NEDELJA, 26. november 

JEZUS KRISTUS  
KRALJ VESOLJSTVA 

Obletnica posvetitve  
celjske stolnice 

   800  †† starši Ribič in Hriberšek,                   
           sestra Ivana, Franc Janežič in Sarica 
   800  za župljane in dobrotnike 
   930 †† starši Jazbec in Pustinek 
1800  za vse pokojne 
1100    Tremerje: † Hinko Zupanc 
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