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NEDELJA 26. MED LETOM                          

29.09.  
 

7.00     za farane                                    

8.30     na Pernovem  za +Franca in Silvo Pečnik, obl.  

10.00   za +Martina Rotar, obl.                    

Ponedeljek Hieronim                                         

30.09.                 19.00   za +Jožefo in Franca Veber, obl.                

Torek Terezija Deteta Jezusa (Mala Terezija)             

01.10.        7.00     za +Franca Verdel in starše                                          

Sreda Angeli varuhi                                 

02.10.                                 7.00     za +Rozalijo in Jožefa Ašenberger          

Četrtek Frančišek Borgia                                                       

03.10.           8.00    na Pernovem  za +Gabrijelo Zagoričnik in r. Cokanove  

Petek Frančišek Asiški – prvi petek  

04.10  19.00   za +Marjana Messec, obl.                     

Sobota Favstina Kowalska – prva sobota         

05.10.          7.00     za +Franca in Ano Reher                         

NEDELJA 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA  

06.10.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30     na Pernovem  za +Slavka Reher, obl.  

10.00   za +Marijo in Antona Pecl ter Franca Novak  
 

                                 



                    

                   26. NEDELJA MED LETOM     
 

 

                                                                          

                                                                                 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lk 16,19–31 

ZAVOŽENO ŽIVLJENJE 

 

Iz današnjega evangeljskega odlomka bi utegnil kdo sklepati, da nam bo v nebesih toliko lepše, kolikor večji 

reveži smo bili na zemlji. To bi pomenilo hvaliti revščino, odvračati od upravičene skrbi za ta svet in priznati, 

da vera človeka odtujuje. V resnici pa ni tako. Jezus nam Lazarja ne postavlja za vzor, temveč le kot protiutež 

bogatinu. 

Glavna oseba je namreč bogataš. Pa tudi ta ne zato, ker je bogat. Morda je prišel do imetja s pridnostjo in po 

pošteni poti. Iz besedila ni razbrati, da bi bil krivičnež. 

Kaj ga je torej »pokopalo v podzemlje«? Pokopala ga je popolna in izključna usmerjenost  v ta svet. Živi samo 

zato, da se sijajno gosti in razkošno oblači. 

Ko nas je Bog ustvaril, nam je vdihnil dušo. S tem nas je dvignil nad telesnost in nad zemeljskost. Ker nas je 

ustvaril mnogo, nas je usmeril drugega k drugemu, naj bomo člani številne človeške družine. Usmeril nas je 

tudi k sebi, naj ga kot Stvarnika priznamo in kot Očeta ljubimo. 

Bogatinu za vse to ni mar. Ne briga se za brate in sestre, ne vidi njihovih stisk in ne čuti njihovih potreb. Ne 

meni se za Boga, nima časa za molitev, nima denarja za tempelj. Čas, denar in imetje ima le za to, da streže 

svojemu telesu. Zato je tudi v večnosti sam s svojim telesom, brez bratov in sester, brez Boga in brez Očeta. 

Plamen, ki ga žge, je zavest, da je zavozil življenje in zapravil dušo. Kapljica vode, po kateri ga žeja, je izraz 

popolne  osamljenosti in zapuščenosti. Nikogar in ničesar nima, kar bi mu bilo v uteho. 

Rešitve pa ni. Sam si užival, sam trpi. Na nikogar nisi v življenju mislil, sedaj nihče ne misli nate. Nikomur nisi 

v stiski pomagal, sedaj tebi nihče ne pomaga. Kako pričakuješ kapljico vode, ko je pa sam nikdar nikomur nisi 

dal? To ni maščevanje, temveč je le v večnost podaljšana iztirjenost, ki si jo sam zakrivil. 

Ne vemo, če se je ali se bo vse to komu zares zgodilo. Vemo pa, da je Jezus to povedal zato, da se ne bi zgodilo 

prav nam. 
                                                                                                                                                                                                                          Po: p. F. Cerar 

 

 

 

 

 

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.« 

 
(Lk 16,27–31) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Na rožnovensko nedeljo (6. oktobra) bo na grobišču Bukovžlak na Teharjah       

ob 11. uri sveta maša za vse umorjene ob koncu 2. svetovne vojne in za spravo vseh 

živečih. Sveto mašo bo vodil upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.               

Maši bo sledil kulturni program.  

 
* Katehumenat – priprava na zakramente krsta, obhajila in birme za odrasle – 

poteka v Domu sv. Jožefa v Celju vsak torek od 1. oktobra 2019 do velike noči 2020.          

Informacije in prijave na telefonu 059-073-800.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


