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8. september 2019 – 34 –
23. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)
Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo
pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in
celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne
hodi za menoj, ne more biti moj učenec.
Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali
ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa
ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi
govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹
Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se
posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja
nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in
sprašuje, kakšni so pogoji za mir.
Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj
učenec.«
Marijino rojstvo – mali šmaren, 8. september
Praznik Marijinega rojstva izvira iz Jeruzalema. Od 5. stoletja
dalje so na ta dan obhajali spomin posvetitve bazilike sv. Ane.
Po izročilu naj bi na njenem mestu stala hiša Joahima in Ane,
Marijinih staršev, o čemer govori tudi apokrifni spis Jakobov
protoevangelij. Od tedaj se je praznovanje na Vzhodu hitro
širilo. V Rimu so ga začeli obhajati proti koncu 7. stoletja.
Postopno pa se je udomačil tudi v drugih zahodnih deželah. V
13. stoletju je postal slovesni praznik z osemdnevno pripravo in vigilijo. Cerkev ga
obhaja 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja 8. decembra.
Praznik Marijinega rojstva nas usmerja h Kristusu, našemu Odrešeniku, v katerem
postajamo »nova stvar«, zato je za kristjane praznik veselja in upanja. Govori nam o
prehodu iz Stare zaveze v Novo, ki se dogaja v konkretnih okoliščinah. Ta prehod in
rojstvo se morata zgoditi v vsakem izmed nas, saj je vsak poklican, da Bogu ponudi
svojo razpoložljivost za prihod in delovanje Božjega Sina v njegovem življenju.
Verouk – V tem tednu začenjamo redni verouk.
Vpis veroučencev 1. razreda bo v sredo pri veroučni uri.
8. razred ima verouk v sredo ob 17. uri.

Srčenje župnijske pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 9. septembra ob 19. uri.
Člani, lepo vabljeni.
Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bomo obhajali v soboto, 14.
septembra 2019, ob 9. uri v baziliki Matere Božje v Petrovčah. Ker naša škofija
trenutno nima nobenega bogoslovca, naj bo naša molitev izraz naše globoke vere in
zaupanja, da še vedno velja Jezusovo zagotovilo »Prosíte in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo« (Mt 7,7).
Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče - Že stoletja mesto Celje na nedeljo po
prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v Petrovče. Tako se bomo
tudi 15. septembra 2019 ob 15. uri zbrali v Petrovčah, da skupaj prosimo za božjo
pomoč in varstvo v našem življenju.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 8. september
23. nedelja med letom
Marijino rojstvo
– mali šmaren
Korbinijan, škof

800 † Marjan Jazbec
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 †† starši Hajnšek in Štuler
1800 †† starši Srebot in Vrečer
1100 Tremerje: †† oče Franc
in mama Marta Vrečar

PONEDELJEK, 9. september
Peter Klaver, red. misijonar

800 po namenu
1800 †† iz družine Šprajc

TOREK, 10. september
Nikolaj Toletinski, spokornik

800 † Marko But
1800 †† starši in bratje Lavriha

SREDA, 11. september
Prot in Hijacint, mučenca

800 za Gregorja, po namenu
1800 † Frančiška Vrečer

ČETRTEK, 12. september
Marijino ime

800 po namenu
1800 † Jana Potočnik (obl.)

PETEK, 13 september
Janez Zlatousti, škof, c. uč.

800 po namenu
1800 † Marija Ojstršek

SOBOTA, 14. september
Povišanje sv. Križa
NEDELJA, 15. september
24. nedelja med letom
Žalostna Mati Božja

800 † Stanko Jager
1800 †† Fanika in Franc Golec (obl.)
800 † Marica Lokovšek
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 † Jože Plavčak
1230 za vse žive in †† iz družine But
1800 † Brigita Kopinšek
1100 Tremerje: †† Dušak in Gracar
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