
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 28. 1. do 3. 2. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 v zahvalo Materi Božji 

 torek:  
7.30 za + Jožeta Dešmana 
     za + Štefko in Vinka Reher, gr. 
18.30 za + starše Deželak 

      sreda:  
7.30 za + Štefko in Vinka Reher, gr. 

 za + Franca Vavdija 
18.30 za + Miroslava Plementaša 

      četrtek:  
7.30 na čast sv. J. Bosku za mlade 
          za žive in + dobrotnike DBC 
18.30 za duhovne poklice in  
 beatifikacijo A. Majcna 

      petek:  
7.30 za + sobrate SDB 
18.30 za + sobrate SDB 

       sobota: SVEČNICA 
8.00 za + Jožeta Furjana in  

   družino Težak 
18.30 za + Janeza Pajka, obl.  

    NEDELJA 
8.00 za + Barbaro in Milana Šip  

ter Franca Križanca 
 za žive in + župljane 

10.00 za + Faniko Ostrožnik,  
Marijo in Franca 

 

Don Boska boš spoznal, 
če boš pustil, da stori 
kaj dobrega tvoji duši. 

Don Bosko je tvoj prijatelj, 
ki ti hoče dobro. 

 

OZNANILA: 
 

● Ob praznovanju sv. Janeza Boska si želimo 

svetnikovega navdiha in pomoči za opravljanje 

poslanstva, ki ga imamo. Bog povrni voditelju 

prazničnega bogoslužja dr. Bogdanu Kolarju, 

kakor tudi ministrantom, pevcem in drugim 

sodelavcem. Hvala vsem, ki ste pripravili do-

brote za agape, h katerim vas lepo vabimo.   

Danes je tudi nedelja Svetega pisma. 
 

● V četrtek bo god sv. Janeza Boska. Sv. maši 

bosta po delavniškem sporedu. 
 

● V soboto bo Svečnica, spomin Jezusovega 

darovanja v templju. Sv. maši bosta ob 8. uri in 

zvečer. Ta dan blagoslavljamo sveče za bogo-

služje in druge bogoljubne namene. Ker pri nas 

uporabljamo sveče na tekoči vosek, se pri-

poročamo zanj. Darovi pri nabirki bodo za 

stroške električne razsvetljave. Bog plačaj!  
 

● V soboto bo pri večerni sv. maši sodeloval 

slovenski citrarski kvartet, po maši pa bo še 

krajši koncert. Lepo bo, pridite. 
 

● Na svečnico obhajamo tudi dan posvečenega 

življenja. Papež in škofje zberejo člane redov-

nih skupnosti k skupni sv. maši. Za našo škofijo 

bo letos tako srečanje v Petrovčah ob 10. uri.  
 

● Petek in sobota sta prva v mesecu, ko bo tudi 

priložnost sv. spoved.   
 

● Prihodnjo nedeljo goduje sv. Blaž, zato boste 

na njegovo priprošnjo lahko prejeli blagoslov 

za zdravje grla. - Ofer bo za ogrevanje kapele.   
 

● Na mizici vzemite Glasilo, tam je na voljo tudi  

revija Don Bosko in Ognjišče.  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
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BOŽJA BESEDA  
Nehemija 8,2-4.5-6.8-10 
Psalm!19!
1 Korinčanom 12,12-30 
Luka 1,1-4;4,14-21 
 

Kajti svet je ta dan našemu 
Gospodu. Ne bodite žalostni, 
kajti veselje v Gospodu je 
vaša moč. 
 

Gospod, tvoje besede so duh 
in življenje. 
 

Kakor je namreč telo eno in 
ima veliko udov, vsi telesni 
udje pa so eno telo, čeprav jih 
je veliko, tako je tudi s 
Kristusom. V enem Duhu 
smo bili namreč mi vsi 
krščeni v eno telo. 
 

Jezus se je v môči Duha vrnil 
v Galilejo. Prišel je v Nazaret, 
kjer je odraščal. V soboto je 
po svoji navadi šel v shod-
nico. Vzel je zvitek in bral: 
Duh Gospodov je nad menoj, 
ker me je mazilil, da prinesem 
blagovest ubogim, jetnikom 
prostost, zatiranim svobodo, 
da slepi spregledajo. 
! 

 

 
 

Verjetno poznate tega moža. Po njem se 
namreč imenuje naš center, brez njega ne bi 
bilo naše redovne ustanove, Cerkev, zlasti pa 

mladi bi bili prikrajšani za velikega pričeval-
ca Božje ljubezni. Sirota brez očeta je postal 
oče in učitelj mladih. Reven, da ni mogel mi-
sliti na šolanje, je omogočil na tisoče mladim 
potrebno vzgojo in izobrazbo. Doma iz komaj 

znanega zaselka v severni Italiji je razširil 
svoje srce in roke na mestne četrti Turina in 

prostrana misijonska področja Južne Amerike 
in drugam. Da bi se to Božje in Marijino delo 

lahko nadaljevalo, je z najožjimi mladimi 
sodelavci ustanovil salezijansko družbo, 

kasneje pa še sestre Hčere Marije Pomočnice. 
Don Boskova družba ima danes nad 14 tisoč 

članov in rahlo raste.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA  
 

Iskrena hvala vsem, ki ste na dan župnij-
skega češčenja 24. t.m.  prišli molit Jezusa in se 
udeležili sv. daritve za dobro našega občestva 
in celotne škofije. Glede na število navzočih in 
splošno skromno udeležbo pri nedeljskih ma-
šah moramo reči, da je evharistično življenje v 
naši župniji šibko. Neverjetno, zakaj se temu 
Božjemu viru in središču našega posvečenja 
tako odtegujemo? 
 

KONCERT CITRARSKEGA KVARTETA 
 

kapela Don Boskovega centra Celje 
svečnica 2. februar ob 18.30 
 

Pri sv. maši bodo zaigrali nekaj božičnih 
melodij, po maši pa bi izvedli še krajši kon-
cert iz njihovega repertoarja. Vabljeni k le-
pemu glasbenemu doživetju. 

 

Citre so zelo priljubljen strunski inštrument v 
alpskih deželah in tako tudi v Sloveniji. Slovenski ci-
trarski kvartet je bil ustanovljen leta 2000 in je še ve-
dno edini tovrstni stalni sestav pri nas. V programu 
imajo raznoliko glasbo od priredb stare glasbe, 
preko originalnih klasičnih skladb pisanih prav za ci-
trarski kvartet do jazza in slovenskih ljudskih, pona-
rodelih ter narodnozabavnih melodij. 

V kvartetu igrajo štirje učitelji citer:  
Peter Napret akademski glasbenik in profesor vio-
line ter citrar. Poučuje na Glasbeni šoli Velenje. 
Anita Veršec je profesorica glasbe in razrednega 
pouka. Poučuje na Glasbeni šoli Brežice. 
Janja Brlec je profesorica citer in klavirja. Poučuje 
na Glasbeni šoli Laško. 
Tomaž Plahutnik je učitelj citer na Glasbeni šoli 
Kamnik, sicer pa prof. glasbene pedagogike. 

 

DON BOSKOV SREČELOV 
 

Tudi letos so mladi iz programa PUM-O pri-
pravili srečelov s praktičnimi nagradami. Srečke 
bodo prodajali po 1 EUR, zbrani denar pa bodo 

mladostniki namenili za pripravo kuharskih de-
lavnic (za nabavo materialov).  

Program PUM-o je namenjen mladim brez-
poselnim, starim med 15 in 26 let. Mladi se 
vključijo v program z namenom, da pridobijo 
motivacijo in dodatna znanja za ponovno vklju-
čitev v izobraževanje ali pa za pridobitev zapo-
slitve. Mladostniki se v delavnicah učijo najraz-
ličnejših stvari, izdelujejo praktične izdelke in ob 
vsem tem spoznavajo sebe, mnogi razrešujejo 
tudi svoje osebne stiske. Podprimo jih pri njiho-
vem delu.  

Veronika, mentorica 
 

NEDELJA SVETEGA PISMA 
 

Na današnjo nedeljo se zahvaljujemo za 
Božje nagovarjanje po Svetem pismu. Kristjani 
smo ljudje na poti, kar nazorno predstavlja veli-
konočna pot dveh učencev v Emavs. Nista 
mogla razumeti tega, kar se je zgodilo z Jezu-
som, čeprav je bilo to napovedano. Tudi, ko 
jima je Jezus po poti razlagal ta mesta, ga nista 
spoznala in ju njegove besede niso prepričale. 
Naše človeške predstave in razumski razlogi 
niso dovolj močni, da bi razumeli Božje načrte. 
Šele, ko sta zvečer z Njim sedla k mizi, sta ga 
prepoznala bo lomljenju kruha, kakor je nekaj 
dni prej storil pri zadnji večerji.  

Jezus ni učil svoje učence v učilnicah, am-
pak pri mizi, kjer je z njimi jedel, lomil kruh in 
umival noge. Dragoceno je osebno branje Sve-
tega pisma, toda bolj zanesljivo bomo Jezusa 
prepoznali na evharističnem shodu, kjer nas po-
vezuje v občestvo ljubezni. In kako blagoslov-
ljen  bo tedaj tudi družinski obed, ki nas bo utr-
jeval v medsebojni povezanosti.   
 

ZIMSKI ORATORIJ 
 

Čez 3 tedne se bodo začele zimske počit-
nice. Že zdaj se lahko prijavite na oratorij, ki bo 
v našem SMC od 19. do 21. februarja. 
 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

ZAKAJ LJUDJE TAJIJO BO-
GA? GA JE SPLOH MO-
GOČE SPOZNATI? 
 

Spoznavanje Boga je velik 
izziv za človekovega duha. 
Mnogi se tega ustrašijo. 
Nekateri Boga nočejo spo-
znati tudi zato, ker bi po-
tem morali spremeniti svo-
je življenje. Čeprav smo 
ljudje omejeni in naši poj-
mi nikoli ne zajamejo nes-
končne veličine Boga, lah-
ko kljub temu pravilno go-
vorimo o Bogu.  
 

Da bi povedali nekaj o Bogu, 
uporabljamo nepopolne po-
dobe in omejene predstave. 
Vsaka beseda o Bogu je to-
rej izrečena s pridržkom, da 
naša govorica ni dorasla 
Božji veličini. Zato moramo 
svojo govorico o Bogu vedno 
znova očiščevati in izboljše-
vati. Človek lahko z razu-
mom spozna, da Bog ob-
staja, ne pa, kakšen je Bog v 
resnici. Mislec Pascal je za-
pisal: kar je nerazumljivo, ni 
zato nič manj resnično.  
 

Bogu se nam ni bilo potrebno 
razodeti. To je storil iz lju-
bezni. Kot lahko o ljubljenem 
človeku nekaj vemo le tedaj, 
ko nam odpre svoje srce, 
tako vemo nekaj o Božjih za-
mislih le zato, ker se je večni 
razodel po stvarstvu, po oča-
kih in prerokih, predvsem pa 
po Jezusu Kristusu. 
 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Tomaž Akvinski, duhovnik  

T Valerij, škof  
S Martina, mučenka  

Č Janez Bosko, ust. salezijancev 

P Brigita Irska, opatinja  

S Jezusovo darovanje-svečnica  

N Blaž, škof mučenec  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

Bog je lep in ljubi lepoto, je 
zapisal eden od ustanovite-
ljev islama. V 50. psalmu pa 
beremo: S Siona, prepolne 
lepote se je Bog zasvetil. V 
obeh primerih ni govora o 
tem kaj je lepo, ampak kdo je 
lep. Bog je polnost in popol-
nost sama. V njem so zdru-
ženi resnica, ljubezen in le-
pota. Vir lepote ni v zunanjih 
oblikah ampak je od znotraj 
sijoče dostojanstvo. Dosto-
jevski je rekel: Lepota bo re-
šila svet. S tem je mislil na le-
poto svetega in svetih ljudi. 
Najlepši si med človeškimi si-
novi beremo v 45. psalmu, 
kar se posebej nanaša na Je-
zusa, ki kot križani ni imel ne 
podobe ne lepote, a je bil naj-
svetejši človek, ki je najbolj 
ljubil in se izkazal najpleme-
nitejši. Spremenjenje na gori 
Tabor je za hip odkrilo njegov 
sijoči obraz. On se kot vstali 
Zveličar pokaže v vsem svo-
jem sijaju in lepoti. Sveta 
znamenja v bogoslužju so 
lepa, ker razodevajo globino 
in imajo na sebi sijaj, iz izvira 
iz poveličanega Kristusa. Du-
ša, ki je v stanju milosti, je 
lepa kot Stvarnik (T. Avilska). 
 


