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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46) 
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu 
in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo 
zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo 
postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. 
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! 
Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem 
bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, 
nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste 
prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli 
lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli 
ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ 
Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh 
mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹ 
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, 
ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali 
jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil 
in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti 
odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali 
bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem 
vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo 
v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« 

Teden Karitas (27. 11. – 3. 12. 2017) bo potekal z geslom »Kje sem doma?«. Geslo 
Tedna Karitas spodbuja k razmisleku o domu. Kjer je naše srce, tam se počutimo 
doma. Kjer so ljudje, ki nas imajo radi, tam je naš dom. 
Mnoge družine v Sloveniji so še vedno v velikih stiskah. Karitas preko svoje mreže 
pomaga več kot 95.000 ljudem v stiski, med njimi preko 20.000 družinam. 
Slovenska karitas skupaj z RTV Slovenija prireja 27. tradicionalni 
dobrodelni koncert KLIC DOBROTE, ki bo v sredo, 29. novembra 2017 ob 
20.00 v Dvorani Golovec v Celju. Koncert bodo prenašali  TV Slovenija 1, Radio 
Slovenija I. program in Radio Ognjišče. Nastopajoči glasbeniki, pevci, plesalci in 
drugi umetniki bodo tudi letos s svojim prostovoljnim nastopom nagovorili 
slovensko javnost. Trkali bodo na dobroto src in pozivali k pomoči družinam v 
stiski. V času koncerta se lahko gledalci ob neposrednem televizijskem in radijskem 
prenosu s telefonskim darovanjem aktivno vključijo v akcijo. 

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. Ob 17. uri pa nas bo 
na Miklavškem hribu pričakoval sv. Miklavž. 

Obletnica posvetitve cerkve v Tremerjih – Potem, ko so na pobudo škofa bl. A. M.  
Slomška cerkev povečali, je 1. decembra 1857 dekan Anton Žuža blagoslovil cerkev 
v Tremerjih, 2. decembra 2007 pa jo je prvi celjski škof  Anton Stres posvetil. Ob 
obletnici posvetitve bo v nedeljo, 3. decembra daroval sveto mašo naš škof Stanislav 
Lipovšek. Po maši bo preprost agape. Lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 27. november 
Modest in Virgil, škofa,  

apostola Karantanije 

   800   †† iz družine Petru 
   800   za vse pokojne 
1800  †† Valaškov, Važišakov in Vujtovič 

TOREK, 28. november 
Katarina Labure, red. 

   800  †† iz družine Restar 
   800  za vse pokojne    
1800  † Rozalija Hajnšek 

SREDA, 29. november 
Filomen, mučenec 

   800  na čast sv. Florijanu za vse †† dobrotnike 
   800  za vse pokojne    
1800  za zdravje 

ČETRTEK, 30. november 
Andrej, apostol 

   800  †† Tine Majer, Rozalija Petru, Peter st. in ml. 
   800  za vse pokojne    
1800  zahvala za zdravje 
1800  v zahvalo 

PETEK, 1.december 
Karel de Focaud, r. – prvi petek 

  800  v čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† Terezija Čander in sorodniki 

SOBOTA, 2. december 
Vivijana, m. – prva sobota 

   800   za zdravje in v dober namen 
1800  † Zvonko Špiljak 
1700  Miklavž: po namenu 

NEDELJA, 3. december 

1. adventna nedelja,  
nedelja Karitas 

Frančišek Ksaver 

   800  †† Marija in Alojz Feuš,               
           Marija in Anton Golubič 
   930 †† Veronika Novak in sorodniki 
1800  za župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: za dobrotnike cerkve 
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