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24. februar 2019 – 7 –
7. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,27-38)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte
svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki
vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z
vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še
drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne
brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame,
kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da
bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste,
ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi
grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč
delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno
priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če
posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj,
kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo
grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje
sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše
plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih
in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče! Ne sodíte in ne
boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno.
Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam
bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo
odmerilo.«
Škofijska Karitas Celje pripravlja tečaj o negi in oskrbi bolnika ali starostnika
v domačem okolju. Različni strokovnjaki bodo spregovorili o pravilnih tehnikah
in metodah nege bolnika. Tečaj, ki je brezplačen, bo potekal v Škofijskem domu
Vrbje 82, Žalec. Prvo srečanje bo 5. marca ob 18. uri. PO srečanju bodo
udeleženci dobili potrdilo o udeležbi. Prijavnice, ki jih lahko dobite v Župnijski
Karitas, pošljite na naslov: Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje.
Dodatne informacije dobite pri Metki Šumej, tel. 051 278 482.
Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta prvi petek in sobota v mesecu.
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k
spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.

Skrb za cerkev in župnijske prostore - Bog povrni vsem, ki ste v februarju
poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih prostorov. V marcu so za župnijsko
cerkev na vrsti župljani iz Brega in Maistrove ulice.
Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert iz sklopa Glasba na hribu z naslovom:
»Orgelski koncert ob seminarju«
Nastopil bo priznani mojster orgel in klavirja, prof. Dalibor Miklavčič iz
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, s programom improvizacij iz različnih
glasbeno bogatih obdobij.
Koncert bo v petek, 1. marca 2019, ob 19. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje.
Vstop prost – vabljeni!
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 24. februar
7. nedelja med letom
Matija, apostol

800
930
1800
1100

† Magdalena in iz rodbine Fiauš
† Albin Šket
† Alojzija Čerenak (gr. 25)
Tremerje: †† Franc Vrečar, Matilda
Strnad in Frančiška Potočnik

PONEDELJEK, 25. februar
Valburga, opatinja

800 † Rolando Poček
800 † Alojzija Čerenak (gr. 26)
1800 †† iz družine Minklič

TOREK, 26. februar
Aleksander, škof

800 † Alojzija Čerenak (gr. 27)
1800 † Bogdan Lilija

SREDA, 27. februar
Gabrijel ŽMB, redovnik

800 † Ana Grahar (obl.)
800 † Alojzija Čerenak (gr. 28)
1800 †† Fanika (obl.) in Rudi Šlander

ČETRTEK, 28. februar
Roman, opat

800 † Alojzija Čerenak (gr. 29)
1800 † Albin Šket

PETEK, 1. marec
Albin, škof – 1. petek

800 † Alojzija Čerenak (gr. 30)
1800 po namenu

SOBOTA, 2. marec
Neža Praška, klar. – 1. sobota
NEDELJA, 3. marec
8. nedelja med letom
Kunigunda, kneginja

800 † Maria Drobne (gr. 1)
1800 po namenu
800 † Marija Berger (obl.)
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 v zahvalo za srečno vrnitev
1800 † Marija Drobne (gr. 2)
1100 Tremerje: † Hinko Zupanc (obl.)
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