09. oktober 2011

NEDELJA

28. MED LETOM

09.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Slavka Reher, obl.
ob 10h (1) za rajne Boštjanove
(2) za +Marijo in Franca Pohajač

Ponedeljek

Florencij

10.10.

ob 19h za +Jerneja in Jožeta Srebočan, obl.

Torek

Firmin

11.10.

ob 7h

Sreda

Maksimilijan Celjski, drugotni zavetnik celjske škofije

12.10.

ob 7h

Četrtek

Koloman

13.10.

ob 8h

Petek

Kalist

14.10.

ob 19h za +Mirka Križan in vse Dolšekove

Sobota

Terezija Velika

15.10.

ob 7h

NEDELJA

29. MED LETOM

16.10.

ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Josipa Bodis in Antona Prevolšek
ob 10h za +Edija in vse Žolnirjeve, obl.

za +Martina Florjanc
za +Ivana Pohole
na Pernovem za +Ivana Bratušek

za družino Vengust iz Hramš ter Jakoba Žagar

*
Prenova v Duhu celjske škofije vabi na sedemtedenski seminar za življenje v
moči Svetega Duha, ki bo potekal od 16. oktobra do 27. novembra, in sicer ob nedeljah
ob 17. uri v cerkvi sv. Jožefa v Celju.

*************************************************************
OB EVANGELIJU 28. NEDELJE MED LETOM

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 poti
in zbrali vse, ki so jih
našli,
hudobne in dobre,
in svatovska dvorana
se je napolnila z gosti.
(Mt 22,8–10)

Evangelij nam tokrat
predstavlja priliko o
gospodarju, ki je vabil na
veliko gostijo. Povabljeni so
zavrnili njegovo dobroto.
Vsak je našel izgovor, zakaj
ne more priti.
Tudi mi smo povabljeni.
Gospod nas vedno znova
vabi, da bi nas nahranil z
duhovno hrano. Pa se na
povabilo vedno odzovemo?
Hvaležni bodimo Bogu, ker
prihaja k nam in nas spremlja
na vsakem koraku našega
življenja.

Naj naše življenje usmerja
vera,
naša dejanja naj navdihuje
ljubezen
in naše korake naj vodi
upanje.

