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27. september 2020 – 35 – 

26. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32)  

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? 

Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v 

vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k 

drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh 

dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem 

vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč 

prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so 

mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.« 

Slomškova nedelja – Osrednje praznovanje bo na Bizeljskem, ob 15.00  molitvena 

ura in ob 16.00 slovesna sveta maša.  

Kvatrna nabirka – Današnja nabirka je za bogoslovje in se za njo lepo 

zahvaljujemo. 

Večne zaobljube br. Ambroža Bezgovška bodo danes, 27. septembra, ob 17. uri, 

v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Vojniku. Priporočamo ga v molitev.  

Frančišek Asiški, 4. oktober - Frančiškovi bratje in sestre slavimo god našega 

ustanovitelja sv. Frančiška Asiškega. V soboto, 3. oktobra bomo po večerni maši 

obhajali tranzitus, spomin na Frančiškov prehod v večnost. Lepo vabljeni. 

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. 

V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k 

češčenju Jezusovega Srca. 

Obletna spominska maša za umorjene na Teharjah in od tam v smrt odpeljane bo 

na grobišču Teharje v Bukovžlaku v nedeljo, 4. oktobra ob 11. uri.  

Čiščenje - Bog povrni vsem, ki ste v septembru skrbeli za lepoto naših cerkva in 

župnijskih prostorov. V oktobru je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

Rožnovenska pobožnost  - Mesec oktober je mesec rožnovenske pobožnosti. V 

molitev rožnega venca bomo vključili velike potrebe našega časa: versko in moralno 

prenovo našega naroda ter veliko potrebo po duhovniških poklicih. 

Koncert iz sklopa Glasba na hribu: Slavnostni koncert ob 60-letnici župnije 

Celje-sv. Jožef, skupini orkestra slovenske vojske, nedelja, 27. septembra 2020, 

ob 19. uri. Paviljon in šotor na glavnem dvorišču pred Domom 

Rožnovenski mesec oktober, pobožnost zame? 

Rožni venec bi lahko imenovali tudi Marijina pot. Kristusove skrivnosti so tudi skrivnosti 

Matere. Ob premišljevanju Kristusovega obličja je potrebno razodetje "od zgoraj" in da 

bi ga sprejeli, moramo prisluhniti. V molku in molitvi more dozoreti spoznanje skrivnosti 

veselega, svetlega, žalostnega in častitljivega dela rožnega venca. Oblika molitve 

rožnega venca ima svoj izvor med puščavniki in kasneje pri menihih, ki so najpogosteje 

molili in ponavljali očenaš. Molitev rožnega venca se je zelo hitro širila po zmagi 

kristjanov nad Turki pri Lepantu 1571, saj so to zmago pripisovali molitvi rožnega venca. 

Na dan odločilne bitke 7. oktobra 1571 so se zbrale bratovščine rožnega venca in goreče 

molile to molitev. V spomin na to zmago imamo v bogoslužju god Rožnovenske Matere 

Božje - 7. oktobra. … K širjenju molitve rožnega venca so prispevala tudi prikazovanja 

v Lurdu in Fatimi ter stiske krščanskega ljudstva. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. september 
26. nedelja med letom 
- Slomškova nedelja 

Vincencij Pavelski 

    800  † Ivan Pirnat (obl.)   
   930 † Ivan Seme 
1800  † Niko Carević (gr. 27) 
1100  Tremerje: Mihael Robida 

PONEDELJEK, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

   800  †† Lidija Hriberšek in Rozalija Tratnik 
1800   za žive in †† Šprajc 

TOREK, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael 

   800  † Niko Carević (gr. 29) 

1800   † Janez Gačnik 

SREDA, 30. september 
Hieronih, duh., c. uč. 

   800  † Niko Carević (gr. 30) 
1800   za zdravje in srečo 

ČETRTEK, 1. oktober 

Terezija Deteta Jezusa, c. u. 
   800  v zahvalo za spočetje 
1800  za duhovne poklice 

PETEK, 2. oktober 
Angeli varuhi 

   800   v čast Božjemu usmiljenju 
1800    † Janez Korošec 

SOBOTA, 3. oktober 
Frančišek Borgia, redovnik 

  800  † Frančiška Verdev 
1800  † Rafael Trobiš 

NEDELJA, 4. oktober 
26. nedelja med letom 
- rožnovenska nedelja 

Frančišek Asiški, red. u. 

    800  † Terezija Belaj   
   930 †† starši Ratej in Ivan Sotelšek 
1800  †† Nada (obl.) in Franc Loger 
1100  Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


