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http://www.cecilija.net/ 

25. september 2022 – 39 

26. nedelja med letom – Slomškova nedelja 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,19-31) 
Tisti čas je rekel Jezus farizejem: Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico ter 
se dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež, po imenu Lazar, ki je ležal pri 
njegovih vratih, poln čirov, in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove 
mize. Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež in angeli so ga nesli v 
Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in je bil pokopan. 
Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal od daleč Abrahama 
in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: ›Oče Abraham, usmili se me in pošlji 
Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim 
v tem plamenu.‹ Abraham pa je rekel: ›Sin, spomni se, da si prejel dobro v svojem 
življenju in prav tako Lazar hudo; zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med 
nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo; 
pa tudi od ondod ne morejo sem.‹ 
In rekel je: ›Prosim te torej, oče, da ga pošlješ v hišo mojega očeta; imam namreč pet 
bratov in te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja.‹ Abraham pa reče: 
›Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo!‹ Le-ta je pa odgovoril: ›Ne, oče 
Abraham, temveč, ako pojde do njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili.‹ Rekel 
pa mu je: ›Ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne 
bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih vstane.‹  

Slomškova nedelja 2022 - 24. septembra 2022 je minilo 160 
let, odkar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje bogato 
zemeljsko življenje. Osrednje praznovanje je bo v nedeljo, 25. 
septembra 2022, v mariborski stolnici. Ob 15.00 bo molitvena 
ura, ob 16.00 pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov.   

V Maribor bo peljal poseben avtobus, odhod iz Teharji ob 14.15.  

Izbira članov župnijski pastoralnih svetov - V nedeljo, 16. oktobra 2022, bomo v 
župnijah celjske škofije izvedli izbiranje članov novih župnijskih pastoralnih svetov, 
katerih mandat bo trajal štiri leta, do leta 2026. 

Predlogi za izbiro članov ŽPS - Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo 
posvetovalno in delovno telo, ki povezuje delo duhovnika in laikov v župniji. 
Župljani na ta način pomagajo župniku pri dejavnostih, ki so pomembne za krepitev 
verskega življenja v župniji. Tako sodelujejo na področju oznanjevanja vere (npr. 

verouk, oratorij, blagoslov domov, obisk bolnikov...), bogoslužja (sodelovanje pri 
maši, zlasti ob praznikih in posebnih priložnostih v župniji) ter dobrodelnosti 
(Župnijska Karitas). K sodelovanju je poklican vsak župljan, starejši od 16 let, ki ga 
odlikuje praktična vera in želja, prispevati k skupnemu življenju v naši župniji in 
njenem razvoju.   
Izbiro članov ŽPSja za obdobje 2022/2026 bomo izvedli v nedeljo, 16.oktobra 2022. 
Prosimo vas, da nam s svojimi predlogi pomagate pri izbiri. Izpolnjene obrazce, ki 
jih boste dobili ob izhodu iz cerkve, vrnite naslednjo nedeljo, 2. oktobra 2022.  

Današnja nabirka je za bogoslovje in se zanjo iskreno zahvaljujemo! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 26. september 
Kozma in Damijan, mučenca 

   800  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
1800  † Ivan Pirnat    
          † Drago Arzenšek (gr. 26) 

TOREK, 27. september 
Vincenci Pavelski, duhovnik, 

ustanovitelj Lazaristov 

   800  † Drago Arzenšek (gr. 27) 
1800  † Vinko Bobnič (30. dan) 
1800  †† Franc Rozman in Frančiška Gorišek 

SREDA, 28. september 
Venčeslav, mučenec 

   800  V dober namen 
1800  † Drago Arzenšek (gr. 28) 
1800  † Avgust Čater (obl.) 

ČETRTEK, 29. september 
Mihael, Gabrijel in Rafael, 

nadangeli 

   800  † Bogomir Kunc in za zdrav razum  
1800  † Franc Kink (8. dan) 
1800  Po namenu 
          † Drago Arzenšek (gr. 29) 

PETEK, 30. september 
Hieronim, duhovnik, 

cerkveni učitelj 

   800  † Peter Kobal 
1800  † Drago Arzenšek (gr. 30) 
1800  † Martin Kumer 

SOBOTA, 1. oktober 
Terezija Deteta Jezusa, c. u. 

   800  †† Franc Koren in sorodniki 
1800   † Marija Selišek 

NEDELJA, 2. oktober 
27. nedelja med letom 
- rožnovenska nedelja 

Angeli varuhi 

   800  †† Ana in Jožef Ozmec 
  930   †† Nada (obl.) in Franc Loger 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Fanika Zdovc in Zdovc - Pirnat 

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


