
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

18. september 2022 – 38 

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.« 

Slomškova nedelja 2022 - Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, odkar je 
bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko življenje ...  
V svoji oporoki je prosi Boga: »... da bi mi Bog naklonil največjo milost: pred Božjim 
prestolom posredovati za svojo škofijo.« Prepričani smo, da je Bog slišal in uslišal 
tudi to njegovo prošnjo in da imamo v njem sedaj domačega blaženega in 
priprošnjika pred Bogom. V tem smislu smo za obhajanje letošnje Slomškove 
nedelje določili geslo »Slomšek prosi za nas«. S tem kratkim stavkom želimo izraziti 
in poživiti vero, da nas škof Slomšek kot blaženi iz večnosti spremlja in je naš 
priprošnjik.  S to mislijo vabim vsa župnijska občestva iz mariborske nadškofije, 
metropolije in širše, da se v čim večjem številu udeležite osrednje slovesnosti 
letošnje Slomškove nedelje, ki jo bomo obhajali v nedeljo, 25. septembra 2022, v 
mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje 
navzočih škofov in duhovnikov. Skupaj se želimo Bogu zahvaliti za vse, kar na 

priprošnjo bl. A. M. Slomška prejemamo, obenem pa bomo skupaj tudi prosili, naj 
bo pred vesoljno Cerkvijo čim prej prištet med svetnike. Tako je Slomškova nedelja 
več kot le blagohoten spomin nanj, saj želi biti najprej spodbuda, da bi se bl. Slomšku 
pogosto priporočali z velikim zaupanjem in bi tudi na ta način izpričevali svojo vero, 
predvsem vero v večno življenje in v občestvo svetih.  

Msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit 

V Maribor bo peljal poseben avtobus, odhod iz Teharji ob 14. uri. Vabljeni! 

V sredo, 21. septembra 2022, bo mednarodni dan miru. Tudi Škofija Celje se 
pridružuje pobudi SŠK, evropskih institucij in Ministrstva za kulturo, da bi po vsej 
Evropi istočasno zazvonili vsi zvonovi. Po naročilu škofa Maksimilijana bo  
zvonjenje v sredo, 21. 9. 2022, za 15 minut z vsemi zvonovi med 18.00 in 18.15. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. september 

25. nedelja med letom 

Jožef Kupetrtinski, red. 

   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Fanika Vrečer  
1800   † Drago Arzenšek (gr. 18) 
1100   Tremerje: † Franc Vrečar 

PONEDELJEK, 19. september 
Frančišek M. iz Camporosa 

   800  † Drago Arzenšek (gr. 19) 
1800   † Matjaž Križnik 

TOREK, 20. september 
Korejski mučenci 

   800  † teta 
   800  † Drago Arzenšek (gr. 120) 
1800  †† Fanika in Franc Golec 

SREDA, 21. september 
Matej, apostol                      
in evangelist 

   800  † brat 
   800  † Silvester Ročnik 
1800  † Drago Arzenšek (gr. 21) 

ČETRTEK, 22. september 
Ignacij iz Santhia, redovnik 

   800  † Jožefa Zimšek  
1800  † Drago Arzenšek (gr. 22) 
1800  V zahvalo in priprošnjo 

PETEK, 23. september 
Pij iz Pietrelcine, redovnik 

   800  † Marija Dobrajc (obl.) 
   800  † Drago Arzenšek (gr. 23) 
1800  Za nerojene otroke 

SOBOTA, 24. september 
Anton Martin Slomšek 

   800  †† sorodniki 
1800   † Drago Arzenšek (gr. 24) 

NEDELJA, 25. september 

26. nedelja med letom 

Sergij Radoneški, menih 

   800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† starši Ratej in Ivan Sotelšek 
1800   † Drago Arzenšek (gr. 25) 
1100   Tremerje: †† iz družine Brečko 
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