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NEDELJA 26. MED LETOM – SLOMŠKOVA  

27.09.  
 

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Marijo in Antona Pecl  

                                          ter Franca Novak  

10.00   za +Zinko Vrhovnik   

                    ter starše Vrhovnik in Naraks    

Ponedeljek Venčeslav                               

28.09.                 19.00   za +Frančiško in Silvestra Oštir  

Torek Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli  

29.09.        7.00     za +Marico Videnšek                   

Sreda Hieronim                                  

30.09.                                                    19.00   po namenu romarjev po poti sv. Jakoba      

Četrtek Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija)        

01.10.         8.00     na Pernovem   za +Majdo Krašovic, dar. Sedovnikovi 

Petek Angeli varuhi – prvi petek                                          

02.10. 19.00   za +Ivana, Geliko in Ivico Videnšek        

Sobota prva sobota                                              

03.10.          7.00     za +Saro Veber, obl.               

NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA  

04.10.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    na Pernovem  za +Slavka in Julijano Reher, obl.  

10.00   za rajne Cesarjeve   
 

                                  



                 

26. NEDELJA MED LETOM – SLOMŠKOVA  
          

 

 

EEvvaannggeelliijj  
 
GREŠNIKI POJDEJO V BOŽJE KRALJESTVO 

Iz svetega evangelija po Mateju  

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.« 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mt 21,28–32 

BOG NE MARA OBLJUB, HOČE DEJANJA 

 

Če imamo »ušesa za poslušanje«, smo razumeli, da je prilika o »neenakih sinovih« namenjena tudi 

nam. Iskreno priznajmo, da smo nemalokrat podobni prvemu sinu iz evangelija. To je bil »priden 

fantek«: očetu brez pomisleka obljubi, da bo storil, kakor mu je rekel, dejansko pa ravna drugače. »Kar 

je pri pobožnosti lahko in nas dviga v očeh ljudi, to delamo,« piše p. Albin Škrinjar. To je tisti naš »Da, 

Gospod.« Težko pa se pripravimo k delu, kjer se mora človek potiti. Bog ne prenese takega igranja, saj 

vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki očetu v obraz pove, da njegovega naročila ne bo izpolnil, v srcu 

pa je veliko boljši, kot se dela na zunaj, očeta ima vendarle rad in bo z dejanji popravil, kar je zagrešil 

z nepremišljeno besedo. Bog, on je ta oče iz prilike, ne mara naših lepih besed in sladkih obljub, hoče 

naša dejanja, naše življenje. Ob ravnanju drugega sina nam p. Albin Škrinjar ponuja dragocen nauk: 

»Nikar ne zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo, je njihovo ponižno kesanje Bogu ljubše kot naša vase 

zaverovana svetost!« 

In take namišljene svetosti je med tako imenovanimi »dobrimi kristjani« zelo veliko! Farizejska 

»žlahta« še ni izumrla in tudi po naših žilah se pretaka farizejska kri. Apostol Pavel nam v današnjem 

drugem berilu, vzetem iz Pisma Rimljanom, ponuja učinkovit »protistrup« zoper bolezen farizejstva: 

»Imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.« Pa ne samo navidezno, ampak iskreno. Iščimo 

v soljudeh, kar je dobrega, pa ne bomo tako samozadovoljni. Apostol nam postavlja pred oči tistega, ki 

ga smemo in moramo posnemati: »Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu.« Jezus nas 

je s svojim zgledom naučil, kakšna naj bo naša življenjska drža, naša življenjska pot. 
                                                                                                                                                                                                                         Po: S. Čuk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Skavti stega Prebold Polzela 1, vabijo vse otroke in mlade, ki si želijo novih 

prijateljstev, veščin za življenje in veščin življenja z naravo, da se nam pridružite na 

uvodnem srečanju in pobližje spoznate, kaj počnemo. 

Starši, če želite, da Vaš otrok kvalitetno preživlja prosti čas v naravi, med vrstniki, 

daleč stran od računalnika in telefona, so skavti prava izbira. 

Vidimo se v nedeljo, 4.10. ob 15. uri pred Aninim domom v Preboldu. Vabljeni! 

  

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

Celje-sv. Jožef. Nastopata skupini ORKESTRA SLOVENSKE VOJSKE. 

Nedelja, 27. septembra 2020, ob 19. uri. 

Paviljon in šotor na glavnem dvorišču pred Domom.  

 

* V Domu sv. Jožefa v Celju imajo vsako leto pripravo na zakramente (krst, 

obhajilo, birma) za odrasle: vsak torek ob 20. uri od 6. oktobra 2020 do velike noči 

2021.  

Informacije in prijave na telefonu 059-073-800. 

 

 


