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15. september 2019 – 34 –
24. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 15,1-32)
Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in
pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je
povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti
devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde? In ko jo
najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče:
›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam: Prav takó bo v
nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad
devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.
Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke in ne
pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in
sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem
vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi
delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdélil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin
spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem
pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel
je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal
na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih
nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz
pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper
nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od
svojih najemnikov.‹
In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je,
ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več
vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naróčil svojim služabnikom: ›Brž prinesite
najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite
pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je
ožível; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na
polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega
izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj pa to pomeni?‹ Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel
in oče je zaklal pitano tele, ker se mu je zdrav vrnil.‹ Razjézil se je in ni hôtel vstopiti.
Njegov oče je prišel ven in mu prigovarjal. On pa je očetu odgovóril: ›Glej, toliko let ti
služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se
poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje
premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse,
kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat,
mrtev in je ožível, ker je bil izgubljen in je najden.‹«

Danes je Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče. Ob 15. uri bo molitvena ura
in potem sveta maša. Skupaj bomo prosili za božjo pomoč in varstvo v našem
življenju.
Slomškova nedelja 2019 in 20. obletnica beatifikacije - Vsako leto ob godu
blaženega Antona Martina Slomška obhajamo Slomškovo nedeljo, ki jo v okviru
svoje metropolije pripravimo v različnih župnijah. Letos mineva 100 let od
priključitve Prekmurja k matični domovini, zato bomo tudi Slomškovo nedeljo
obhajali v murskosoboški škofiji, v Gornji Bistrici v Župniji Črenšovci, kjer je prva
cerkev posvečena bl. Antonu Martinu Slomšku.
Praznovanje Slomškove nedelje bo 22. septembra 2019. Ob 15. uri bo molitvena ura,
ob 16. uri pa somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof msgr. Alojzij
Cvikl, pridigal bo škof dr. Peter Štumpf. Ob tej slovesnosti bodo pred cerkvijo
blagoslovili bronasti kip bl. Slomška.
Iz Celja bo peljal poseben avtobus. Lepo vabljeni.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 15. september
24. nedelja med letom
Žalostna Mati Božja
PONEDELJEK, 16. september
Kornelij in Ciprijan, mučenca
TOREK, 17. september
Robert Bellarmino, škof
SREDA, 18. september
Jožef Kupertinski, redovnik

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
800 po namenu
1800 za duše v vicah
800 za duše v vicah
1800 † Jožefa Tomažič
800 za srečno operacijo
1800 † Matjaž Križnik (obl.)

ČETRTEK, 19. september
Januarij, škof, mučenec

800 po namenu
1800 za nerojene otroke

PETEK, 20. september
Andrej Kim Tae-gon, muč.

800 po namenu
1800 † Janja in za njeno družino

SOBOTA, 21. september
Matej, evangelist, apostol

800 po namenu
1800 †† rodbina Rajh in sorodniki

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
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