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22. september 2019 – 35 –
25. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,1-13)
Tisti čas je Jezus govóril svojim učencem: »Žível je neki bogataš, ki je imel oskrbnika
in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel:
›Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem gospodarjenju, ker ne boš več mogel biti
moj oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospodar
jemlje oskrbništvo? Kopáti ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom stóril, da
me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar razrešil oskrbništva.‹
Poklical je dolžnike svojega gospodarja, vsakega posebej. In rekel je prvemu: ›Koliko
si dolžan mojemu gospodarju?‹ Ta je rekel: ›Sto vrčev olja.‹ On pa mu je dejal: ›Vzemi
svojo zadólžnico, brž sédi in zapiši: petdeset.‹ Spet drugemu je rekel: ›Koliko si pa ti
dolžan?‹ Rekel mu je: ›Sto mernikov žita.‹ Dejal mu je: ›Vzemi zadólžnico in zapiši:
osemdeset.‹ In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal,
kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši kakor sinovi luči. Jaz pa vam
pravim: Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mámonom, da vas sprejmejo v večna
bivališča, ko mámon poide. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor
pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri
ravnanju s krivičnim mámonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste
bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti
dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega dŕžal in
drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mámonu.«
Bl. Anton Martin Slomšek, 24. september
Blaženi škof Anton Martin Slomšek se je rodil 26. novembra 1800. Še isti dan je bil
krščen v domači cerkvi sv. Martina. Pod vplivom matere in kaplana Prašnikarja je v
njem počasi dozoreval duhovniški poklic. Po šolanju v domači fari, v Celju, Ljubljani,
Senju in Celovcu je septembra leta 1824 daroval novo mašo v Olímju. Poleg
duhovniškega poklica je v sebi razvil vrsto talentov, s katerimi je služil Bogu in
domovini. V dušnopastirskem delu se je držal vodila, ki ga je sam zapisal: Sveta vera
bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne in narodne omike. Bil je tudi
kulturni delavec, saj je za časa njegovega življenja skupaj s ponatisi izšlo kar 50
njegovih tiskanih del. Tu je še Mohorjeva družba. Kot vzgojitelj je pisal učbenike,
ustanavljal šole in kot šolski nadzornik vodil prenovo šolskega sistema v tedanji
Avstro-Ogrski. Sad njegovega ekumenskega dela je bratovščina sv. Cirila in Metoda.
Kot škof pa je prenesel škofijski sedež iz Št. Andraža v Maribor in tako ustavil
potujčevanje med Slovenci na Štajerskem. Papež Janez Pavel II. ga je 19. septembra
1999 v Mariboru razglasil za blaženega.

Za zavetnika so si ga izbrali učitelji, vzgojitelji, kateheti in kmetje
Praznovanje Slomškove nedelje bo 22. septembra 2019 v
Gornji Bistrici v Župniji Črensovci. Ob 15. uri bo molitvena ura,
ob 16. uri pa somaševanje. Iz Celja bo peljal poseben avtobus,
odhod iz železniške postaje ob 13.15.
Hvaliti svoje rajne dobrotnike,
povzdigovati njih lepa dela in znamenite zasluge
je nam ravno tolika dolžnóst kakor njih slavne zglede posnemati.
Kdor svojih slavnih prednikov ne častí,
njih vrli naslednik biti ne zasluži.
Hvalimo torej, dragi prijatelji,
sloveče može, rodoljube naše, ponavljaje njih spomín! (bl. A. M. Slomšek)
Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert članov zdravniškega orkestra Camerata
medica, s solistom Andrejom Gubenškom na violini. Koncert bo v petek, 27.
septembra 2019, ob 19. uri, v atriju Doma sv. Jožef Celje.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 22. september
25. nedelja med letom
- Slomškova nedelja
Mavricij, mučenec

800 †† Slamnik in Srebotnjak
930 †† Franc in Karolina Zagajšek
1800 † Ivan Pirnat (obl.)
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

PONEDELJEK, 23. september
Pij iz Pietrelcine, kapucin, d.

800 po namenu
1800 †† iz družine Šprajc

TOREK, 24. september
Bl. Anton Martin Slomšek

800 †† Martina in Franc Gajšek
1800 † brat France (gr. 1)

SREDA, 25. september
Sergij Radineški, menih

800 † brat France (gr. 2)
1800 po namenu

ČETRTEK, 26. september
Kozma in Damijan

800 † brat France (gr. 3)
1800 po namenu

PETEK, 27. september
800 † brat France (gr. 4)
Vincencij Pavelski, ust. lazaristov 1800 †† Franc (obl.) in iz družine Rozman
SOBOTA, 28. september
Venčeslav, mučenec
NEDELJA, 29. september
26. nedelja med letom
Mihael, Rafael in Gabrijel,
nadangeli

800 †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi
800 † brat France (gr. 5)
1800 † Albin Šket
800
930
1800
1100

† Frančiška Vrečer
† Majda Kink
† brat France (gr. 6)
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
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