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28. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,1-14) 

Tisti čas je Jezus spregovóril velikim duhovnikom in 

starešinam ljudstva v prilikah: »Nebeško kraljestvo je 

podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu sinu. 

Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na 

svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge 

služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, 

pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so 

zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so 

odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove 

služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko, da 

so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. 

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso 

bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ 

Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in 

svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil 

tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako 

si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel 

strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzíte ven v najglobljo temo. Tam bo jok 

in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.« 

V času krepitve epidemije COCID-19 vladni odlok o omejevanju gibanja in 

zbiranja ljudi določa, da se lahko zbira največ 10 oseb, razen v primeru verskih obredov.  

Do nadaljnjega zato ne bo srečanj skupin, ki se zbirajo ali delujejo v župniji. Ta mesec 

zato ne bo srečanja ŽPS. Dokler ne bodo drugačna navodila, ostane redni verouk. 

Lukeževa nedelja – Prihodnjo nedeljo, 18. oktobra, goduje sv. Luka, zavetnik naše 

podružnične cerkve v Tremerjah. Zaradi epidemije letos odpade druženje in 

pogostitev po maši. 

Misijonska nedelja 2020 - Letošnje obhajanje misijonske nedelje bo potekalo 18. 

oktobra 2020. Ob tej priložnosti bo tudi nabirka za misijone, ki se izvaja po vsem 

svetu. Zbrani darovi bodo poslani na sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer 

jih bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah. 

Sv. Maksimilijan Celjski, 12. oktober - Rodil naj bi se v rimski pokrajini Norik, ki je 

obsegala tudi precejšen del današnje Štajerske, in sicer v takratni Celeji. V mestu je bil 

tudi škofijski sedež. Starši so ga vzgajali v plemenitem krščanskem duhu, vzgajal in 

izobraževal pa ga je tudi duhovnik Oranius. Po smrti staršev je podedoval veliko 

premoženje, ki pa ga je razdal revežem, sužnje, ki so delali v njihovi hiši, pa osvobodil. 

Poromal je v Rim, kjer so ga posvetili v duhovnika, papež Sikst II. pa ga je zaradi 

njegovega zglednega življenja posvetil v škofa in poslal nazaj v domovino, v Norik 

oznanjat evangelij. Izročilo pravi, da se je najprej naselil kot škof v Laureacu na zgornjem 

Avstrijskem. Kot pravi duhovni oče je skrbel za kristjane v tem mestu, evangelij pa 

oznanjal tudi po vsej pokrajini, pot naj bi ga zanesla celo na Bavarsko. Kot potujoči škof 

je pridobival ljudi za krščanstvo in zgradil več cerkva. Proti koncu življenja naj bi se 

ustavil tudi v rodnem Celju. Tam pa ga je rimski sodnik in cesarjev namestnik Eulasius 

najprej nagovarjal, da bi prenehal z oznanjevanjem, se pridružil poganski veri ter v 

templju zažgal kadilo v čast vojnemu bogu Marsu. Ker tega ni bil pripravljen storiti in 

je, kljub grožnjam, ostal zvest Kristusu, ga je dal Eulasius obglaviti. Pokopali naj bi ga 

ob mestnem obzidju. Nad grobom so postavili majhno cerkvico. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 11. oktober 

28. nedelja med letom 

Janez XXIII., papež 

    800  † Blaž Davidkov 
   930 †† Marija Franc in Metod Hostnik 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: † Franc Oset  

PONEDELJEK, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, muč. 

   800  † Vladimir 
1800   po namenu 

TOREK, 13. oktober 
Bruno, ustan. kartuzijancev 

   800  po namenu 

1800  za nerojene otroke  

SREDA, 14. oktober 
Kalist I., papež, muč. 

   800  za zdravje in blagoslov 
1800  †† Tuta in Čujec 

ČETRTEK, 15. oktober 
Terezija Velika, d., c. uč. 

   800 †† Terezija Kamšak in Janko Štrukelj 
1800  † Milena Rizmal 

PETEK, 16. oktober 
Jagvida (Hedvika) 

   800 †† iz družine Arnšek in Pleterski 
1800  † Alojz Vrbovšek (5. obl.) 

SOBOTA, 17. oktober 
Ignacij Antiohijski, škof, m. 

  800  † Frančiška Verdev 
1800  †† Gorenc in Skube 

NEDELJA, 18. oktober 
29. nedelja med letom 
- misijonska nedelja 

Luka, evangelist 

    800  † Vida Ojstršek 
   930 † Stanislava Gajšek 
1800   po namenu darovalca 
1100  Tremerje: † Hinko Zupanc  
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