ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 14. oktobra ob 19. uri.

OZNANILA

Lukeževa nedelja – V petek, 18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše
podružnične cerkve v Tremerjah. Zunanjo slovesnost bomo obhajali prihodnjo
nedeljo, 20. oktobra. Po maši bo agape. Lepo vabljeni.

http://www.cecilija.net/

13. oktober 2019 – 38 –
28. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,11-19)
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samaríjo in Galilejo. Ko je prispel v
neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in na ves
glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite
in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili ozdravljeni. Ko je eden izmed njih
videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na
obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil Samariján. Jezus pa je
odgovóril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega
drugega, da bi se vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in
pojdi! Tvoja vera te je rešila.«
Ozdravitev Naamana in desetih gobavcev govori o notranji spreobrnitvi, ki se zgodi
ob osebnem srečanju z Bogom. To srečanje se začne z osebno krizo, ki jo lahko
predstavlja resna bolezen, in se zgodi na Božjo pobudo. Od osebe pa je odvisno, da
napravi še naslednji korak – da spozna in sprejme pomen tega srečanja, ki vodi k
spreobrnitvi.
Ozdravitev je možna pri tistih, pri katerih se telesna ozdravitev poveže s
hvaležnostjo. Ozdravitev telesa in spreobrnjenje srca se prepletata. Voda reke
Jordan in spoštovanje do duhovnikov osvetljujeta pomen zakramentalnega dejanja
pri delu odrešenja. Ne gre zgolj za neko neoprijemljivo, abstraktvo ozdravitev, ki je
namenjena le posamezniku. Če smo bili oddaljeni, izobčeni ali tujci, doživimo
celovito spravo s samim seboj, znotraj svojega telesa in z občestvom. Temelj tega pa
je naša globoka sprava z Bogom v Jezusu Kristusu po delovanju Cerkve. Tako za
Naamana kot za gobavega Samarijana velja naslednje: samo tisti se lahko vnovič
vključijo v skupnost in so poslani v misijon, ki doživijo občestvo, ki jih očiščuje in
jim omogoča spravo.
Misijon Cerkve prinaša in posreduje zveličavno Božjo milost, ker preustvarja ljudi
in jih rešuje smrti in rušilnih posledic greha. Sprejeti evangelij pomeni vstopiti v
Kristusovo velikonočno skrivnost, sprejeti njegovo odrešilno smrt in premišljevati
njegovo zvestobo, ki se razodeva v vstajenju. Ko se prerodimo v krstnem studencu,
ki je nova reka Jordan, ki teče znotraj Cerkve, in ko se zahvalimo za nezasluženo
odrešenje, postanemo misijonarji v navadnih dogodkih življenja, ki jih izražajo
besede: vstani, pojdi po svoji poti, vrni se domov. Druge pa bo morda Bog izbral za
misijonarje v tujih deželah, ki so sovražne in poganske: v poganski Galileji, v
krivoverski Samariji ali v poganski Siriji.
iz Misijonske pridige – Oktober 2019

Misijonska nedelja, 20. oktober – Pred nami je misijonska nedelja – dan, ko se
verniki z vsega sveta povežemo med seboj v eno družino – dan, ko skupaj molimo
za to, da bi evangelij slišali vsi narodi – dan, ko vsi odpremo srca in dlani za pomoč
vsem stiskanim, lačnim, nepismenim, bolnim – dan, ko torej vsi sodelujemo, da bi se
božje kraljestvo resnice, dobrote in ljubezni razširilo med vse ljudi ... Tudi nabirka
bo za pomoč misijonskim deželam.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 13. oktober
28. nedelja med letom
Gerald, vitez
PONEDELJEK, 14. oktober
Kalist I., papež, mučenec

800
930
1800
1100

† Blaž Davitkov (obl.)
†† Marija Franc in Metod Hostnik
† brat France (gr. 20)
Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike

800 † brat France (gr. 21)
1800 †† Franc Zgozdnik (2. obl.)

TOREK, 15. oktober
Terezija Velika, devica, c. uč.

800 †† Terezija Kamšak in Janko Štrukelj
800 † brat France (gr. 22)
1800 † Jožefa Tomažič
1800 za s. Tereso

SREDA, 16. oktober
Jegvida (Hedvika), kneginja, r.

800 † Rozina Cvetrežnik
800 † brat France (gr. 23)
1800 †† iz družine Pfoder, Rom in Božič

ČETRTEK, 17. oktober
Ignacij Antiohijski, škof, muč.

800 † brat France (gr. 24)
1800 †† iz družine Arnšek in Pleterski

PETEK, 18. oktober
Luka, evangelist
SOBOTA, 19. oktober
Pavel od Križa, duhovnik
NEDELJA, 20. oktober
29. nedelja med letom,
misijonska nedelja
Rozalina, redovnica

800 †† Milena in Milan Kosovič ter vsi Bobnič
1800 † brat France (gr. 25)
1900 Tremerje: po namenu
800 † brat France (gr. 26)
1800 po namenu
800
800
930
1800
1100

† brat France (gr. 27)
za žive in †† župljane in dobrotnike
†† Stane Mori, starši, sestra in brat
† Alojz Žagar (obl.)
Tremerje: † Hinko Zupanc

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804

