
 33. NEDELJA MED LETOM 19.11. 2017 
OZNANILA ZA TEDEN, 19.11. - 26.11.2017 

 

GODOVI 
Ponedeljek: Edmund, kralj  
Torek: Darovanje Device Marije   
Sreda: Cecilija, mučenka, zavetnica cerkvene glasbe 
Četrtek:  Klemen I., papež in mučenec  
Petek: Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski mučenci  
Sobota: Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka 
NEDELJA: NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA 

 

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (19.) ob   9h:  Za farane 
Ponedeljek, torek    Doma ni sv. maše   
Sreda ob   7h:  Za ozdravljenje družinskega debla  
Četrtek ob 17h:  V čast, zahvalo in priprošnjo sv. Jožefu 
  Molitev pred Najsvetejšim po maši   
Petek ob   7h:  Duhovnik Ivan Mihelič  
Sobota ob 17h:  Katarina Biček  
NEDELJA (26.11.) ob   9h:  Za farane  

 

• Srečanje ministrantov in staršev  je danes po sv. maši.  

• Teden zaporov  se začenja z današnjo nedeljo. Po vsem svetu se vsako leto obhaja 
v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih cerkva in skupnosti. Namen tedna 
zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev 
kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike in za vse molili.  
Jih je pa še veliko, ki bi morali biti med zaporniki, a se svobodno gibljejo med nami in 
delajo škodo še naprej. Naše sodstvo se ne more ponašati z nepristranskostjo in 
pravičnostjo. Nasprotno, slovensko sodstvo je v veliki meri krivosodje. Pravičnost 
naših sodnikov ne sega daleč preko meje kurjih tatov. V evropski uniji je je to verjetno 
najbolj levo, najbolj pristransko, najbolj krivično, najbolj spolitizirano in najbolj 
komunistično sodstvo. Obsoja svoje politične nasprotnike in oprošča svoje zločince. 
Težka bo odgovornost teh krivičnih sodnikov in sodnic, zato molimo, naj nam Gospod 
pošilja vedno več poštenih in nepristranskih sodnikov. Naredimo pa tudi, kar je v naši 
moči, da rušimo ta zločinski lobi, zlasti, ko pride čas volitev.  

• Veroučno srečanje za 1.r. in starše bo drugi ponedeljek (27.11.). 

• Nabirka za pevski zbor bo v nedeljo PO godu sv. Cecilije 

• Seminar za poživite vere  in izlitje Svetega Duha v Poljanah 

• Nabirka za pevski zbor  bo prihodnjo nedeljo, pred godom svete Cecilije, zavetnice 
cerkvene glasbe in jo priporočam. 

• REDNA ZBIRKA CELJSKE MOHORJEVE 2018  

Izšla je redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2018. Zbirka ponovno prinaša 
raznovrstno branje za vse generacije. 
Zbirka, edinstvena v vsej Evropi, prihaja med naročnike že 166 let. Kot adventni 
knjižni dar ohranja izročilo in vabilo bl. Antona Martina Slomška, naj mohorjevke 
sprejme medse sleherna slovenska družina. Paket petih knjig družino v razvedrilu 



poveže, jo s priročniki vzgaja in poučuje, z večerniškimi povestmi pa notranje bogati. 
Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje! 
Komplet petih knjig 65,00 EUR (skupna vrednost posameznih knjig 97,00 EUR). 
Informacije in naročila:  

• Telefon: 01 244 36 50 
• E-pošta: knjigarna-lj@celjska-mohorjeva.si 

 
 
 
 
 
 
Iz evangelija o talentih 
Gospodar je izročil služabnikom v upravo svoje premoženje. Enemu je dal pet 
talentov, enemu dva, enemu pa enega in je odpotoval. Prvi je s spretnostjo in 
pridnostjo pridobil še pet drugih in jih ob vrnitvi izročil gospodarju, drugi je poleg dveh 
pridobil še dva in jih izročil gospodarju. Oba sta bila deležna pohvale in nagrade. 
Tretji pa je talent zakopal in ga ob vrnitvi vrnil gospodarju. Ta pa je pograjal njegovo 
lenobo rekoč:  »Vzemite mu talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti 
vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo 
še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo. Tam 
bo jok in škripanje z zobmi.« 

(prim. Mt 25,14-30) 
 


