
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE  
od 18. do 24. 3. 2019 
 

ponedeljek:  
7.30 za + Jožeta Ramšaka 

      za + Marjana in Tatjano Polšak  

18.30 v čast sv. Jožefu za mlade  
  družine 

      torek: SV. JOŽEF 
8.00 za + Jožeta Furjan in družino 

 Težak 
      za + Marjana in Tatjano Polšak 
18.30 v čast in zahvalo sv. Jožefu 

      sreda:  
7.30 za + Franca Šumeta 
       za + Marjana in Tatjano Polšak  

18.30 za + starše in brata Flis  
      četrtek:  
7.30 za + Janeza Volerja  
      za + Marjana in Tatjano Polšak 
18.30 za + Stanislava Škornika 

      petek: 
7.30 za + Marijo in Vladimira 
      Jovanović 
18.30 za + Marjana in Tatjano  

Polšak 

       sobota:  
7.30 v čast Mariji Pom. za ZMP 

     za + Marjana in Tatjano Polšak 

(ob 18.30 ne bo sv. maše!)   

    3. postna NEDELJA 
8.00 za + Edvarda Gajška in starše  

       za + Marjana in Tatjano Polšak 

10.00 za + Marjana Ojsterška 
 za žive in rajne farane 
 
 

O Bog, pravičnega Jožefa si izvolil, 

da je skrbel za tvojega Sina, naj bedi 

nad vsemi našimi družinami. 
 

OZNANILA: 
 

● V torek bo praznik sv. Jožefa, skrbnega varuha 

Svete družine in zavetnika Cerkve in krščanskih 

družin. Zato vabljeni k sv. maši ob 8. uri ali ob 

18.30. Lahko poromate tudi v župnijo sv. Jožefa 

kjer bosta slovesni sv. maši ob 10.00 in ob 

11.30, ki ju bo imel nadškof Alojzij Cvikl.  
 

● Od praznika sv. Jožefa do Gospodovega ozna-

njenja obhajamo teden družine. Pri nas bomo 

družinam posvetili prihodnjo nedeljo, ko bomo 

praznovali dan staršev. Pri jutranji maši bo 

molitev za žive in rajne starše, ob 10. uri pa bo 

po sv. maši zahvala otrok svojim staršem.  
   

● Ta teden naj bo naša pozornost usmerjena na 

skupno mizo. V družinah vse bolj izginja neke 

vrste obredni značaj skupne mize, ki jo skrbno 

pripravimo, h kateri se zberemo v miru, pro-

simo za Božji blagoslov, nahranimo svoje telo, s 

prijateljskim pogovorom pa nahranimo tudi 

svojo dušo in srce. Pri mizi se vidi, koliko se 

imamo resnično radi med seboj. 
 

● Vabljeni h križevem potu ob petkih ob 18. uri 

in ob nedeljah ob 7.30.  
 

● V soboto bo pri nas srečanje mladih iz celjske 

škofije pod naslovom Stična diha. Dopoldne bo 

športni program, od 17. ure dalje pa duhovni z 

zanimivimi delavnice in slavilnim bogoslužjem. 

Ker bo to v kapeli, ne bo večerne sv. maše.  
 

● Te dni smo praznovali 6. obletnico Franči-

škovega papeževanja. Molimo zanj!  

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!19.!3.! praznik!Sv.!Jo�efa!!

!23.!3.!! �kofijski!shod!mladih!�!Sti"na!diha!v!Celju!

!24.!3.! 3.!postna!nedelja!�!spomin!Marije!Pom.!

! ! dan!star�ev!

!25.!3.! Gospodovo!oznanjenje!Mariji!
!!

 

!

17. 3. 2019                        2. postna nedelja             Leto XV. št. 11 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1 Mz 15,5-12.17-18 
Psalm!27!
Filipljanom 3,17-4,1 
Luka 9,28-36 

 

Bog je popeljal Abrama na 
plano in mu rekel: »Poglej 
proti nebu in preštej zvezde, 
če jih moreš prešteti!« Potem 
mu je rekel: »Tako bo s 
tvojim potomstvom. « Vero-
val je Gospodu in ta mu je to 
štel v pravičnost.  
 

Gospod je moja luč in moja 
rešitev. 
 

Naša domovina pa je v 
nebesih, od koder tudi priča-
kujemo odrešenika, Gospoda 
Jezusa Kristusa. 
 

Jezus je vzel s seboj Petra, 
Janeza in Jakoba in šel na 
goro môlit. Videz njegovega 
obličja se je spreménil in 
njegova oblačila so sijala. Iz 
oblaka se je zaslišal glas: »Ta 
je moj Sin, moj Izvoljenec, 
njega poslúšajte! « 
! 

 

 
 

 

Ljudje se poznamo po videzu obraza, glasu, 
hoji in drugih značilnostih. Toda to ni 
popolni uvid. V evangeliju nam Jezus 

pokaže, da se bo naše obličje razodelo v 
podobnem sijaju, kakor so učenci videli 

njegovo na gori Tabor. Preden bo Gospodov 
obraz izmaličen v trpljenju želi navzočim 
vtisniti v spomin svoje sijoče in poveličano 

obličje. Spremenitev se je zgodila med 
molitvijo, kar kaže, da nas Oče takrat 

obdaja s svojo posebno ljubeznijo in sijajem. 
Tudi oblačila so belo sijala, kar razodeva, 

da je Jezus Luč od Luči, pravi Bog od 
pravega Boga. Ta dogodek je plamen vere, 

da bo nekoč tudi naše bedno telo 
preobraženo in podobno telesu njegovega 

veličastva.  
Kajti naša prava domovina je v nebesih. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ZDRUŽENJE MARIJE POMOČNICE 

(3. nadaljevanje) 
 

V enem od svojih nočnih videnj se je don 

Bosko znašel na razburkanem morju. Bil je priča 
neke vrste bitki. Veliko ladij se je potopilo zaradi 

valov, druge zaradi napadov drugih ladij. V nevar-

nosti je bila tudi velika ladja, na čelu katere je pre-
poznal papeža. Mnoge ladje so se zaganjale vanjo, 

da bi jo poškodovale in potopile. Tedaj je kapitan 

ladje opazil sredi morja dva velika stebra, na ka-

terih sta bili na enem podoba Marije in na drugem 

sveta hostija. Usmeril je ladjo med ta dva stebra 

in se tam zasidral. Valovi je niso več ogrožali in 
tudi  sovražne ladje so postale brez moči, ladja je 

bila rešena.  

To doživetje v sanjah je don Boska utrdilo v 

spoznanju na kakšen način naj Cerkev, pa tudi 

vsak kristjan, ohrani trdno krščansko vero in klju-

buje vsem napadom hudega duha. Le z Marijino 

in Jezusovo pomočjo. Marijo je don Bosko imeno-

val mogočna in urejena vojska, ki zna voditi boj s 

kačo zla. Če je govoril, da se moramo ljudje pove-

zati za večjo in lažjo doseganje dobrega, se mo-
ramo strniti ob Mariji, da bomo obvarovani greha 

in nevere. Časi so taki, da nujno potrebujemo po-

moč Nje, ki jo upravičeno kličemo Pomoč kristja-
nov.     

Združenje Marije Pomočnice je bilo zato lo-

gični korak, za katerega se je svetnik odločil, da bi 

uspešno branil papeža in Cerkev, vero in moralo. 

Ali ne živimo danes v podobnem času? Duhovno 

prenovo naših družin in naroda, pa tudi Cerkve ne 
bomo dosegli sami, ampak le z Marijino pomočjo, 

saj je pomočnica in mati Cerkve. Če se čutimo 
njene otroke, se bomo radi odzvali don Bosko-

vemu vabilu in se povezali, združili v skupni lju-
bezni in češčenju Gospodove in naše matere. 

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS 
 

Slovenska Karitas in revija za otroke Ma-

vrica sta izdali postni koledar s tedenskim pro-

gramom, s čimer želijo obogatiti ta sveti čas, ki 
ni predvsem v znamenju odpovedi, ampak v 

večjem prizadevanju za rast dobrega v nas in 

okrog nas. Vsak teden naj bi zasvetila nova luč 
v našem prizadevanju. 

 

Druga luč: TEDEN SKUPNE MIZE 

Lučko na skupni mizi prižgimo, 

povezanost med nami radi gradimo. 
 

Vsi imamo lepe spomine na skupno družin-
sko mizo, praznovanja rojstnih dni, godov, ob-

letnic. Kako nas to osrečuje, poveže med seboj 
in daje polet za naprej. Žal pa je mnogokrat tudi 
tako, da se pri skupni mizi počutimo kot tujci, 
nimamo si česa povedati, zatopljeni smo v svoje 

misli, morda koga celo ne prenesemo – morda 

zato sploh ne pridemo k skupni mizi. Za uživanje 
pri skupni mizi se moramo vsi potruditi, da je 

miza pogrnjena, da so pripravljena jedila in pi-

jača, da pomislimo o čem bi se pogovarjali. 
Bog pa nam je podaril ta svet kot veliko in 

bogato pogrnjeno mizo, da bi kot njegovi otroci 

– bratje in sestre – uživali dobrine tega sveta in 
bili kot srečna družina. Naj torej vsa naša sreča-
nja postanejo mize razumevanje, sodelovanja, 

skupnega veselja in zadovoljstva. Priložnosti: 
OTROCI: Pomagaj pripraviti večerjo ali zaj-

trk, da se boste vsak dan zbrali za skupno mizo. 

MLADI: Za skupno mizo ne uporabljaj tele-

fona in bodi pozoren na svoje bližnje.  
STARŠI: Ne pogrevaj napak svojih otrok za 

skupno mizo. Prijazna postrežba je vredna več 
od dobre hrane.  

STAREJŠI: Obišči sovrst-
nika in skupaj poklepetajte 

ob skodelici kave ali čaja. 
 

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

16. KAKO PRAV BEREMO 

SVETO PISMO? 
 

        Sveto pismo beremo 
prav, če ga beremo moli-
tveno, se pravi s pomočjo 
Svetega Duha, pod katerim 
vplivom je nastalo. Je Bo-
žja beseda in vsebuje odlo-
čilna Božja sporočila nam. 
 

Biblija* nima namena po-
sredovati natančne zgodovi-
ne ali naravoslovnih spo-
znanj. Z nezmotljivo goto-
vostjo pa vsebuje, kar mora 
človek vedeti o Bogu in o 
poti, ki vodi k odrešenju. To 
Božje pismo je namenjeno 
vsakemu izmed nas. Zato 
moram Svete spise spreje-
mati z veliko ljubeznijo in 
spoštovanjem. To pomeni, 
da je treba Božje pismo re-
snično brati, da si ne izbiram 
posameznosti in ne prezrem 
celote. Celotno Sveto pismo 
moram potem razumevati in 
razlagati z ozirom na njeno 
srčiko in skrivnost: Jezusa 
Kristusa, o katerem govori 
celotna Biblija, tudi Stara za-
veza. Svete spise moram to-
rej brati v isti živi veri Cerkve, 
iz katere so nastali.  

*Z besedo Biblija Judje in 
kristjani pojmujemo več kot ti-
soč let nastajajočo zbirko sve-
tih spisov, ki je za nas doku-
ment vere. Krščanska Biblija 
je bistveno obsežnejša, ker 
vsebuje tudi štiri evangelije in 
pisma apostolov.  

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Ciril Jeruzalemski, škof  
T JOŽEF, varuh Svete družine  

S Klavdija, mučenka  

Č Nikolaj, puščavnik  

P Lea, spokornica  

S Rebeka, redovnica  

N 3. postna; Katarina Švedska  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

 ZLATO – sijaj večnosti.  
Zlato je čarobno po svojem 
sijaju, dragocenosti in trajno-
sti, ker ga ne poškoduje ne 
ogenj, ne rja, ne kislina. Kot 
»zlato sonce« je prispodoba 
za svetlobo in nebesa in upo-
rabno zlasti za okras Božje 
hiše in bogoslužja. V Janezo-
vem Razodetju je pripoved o 
zlatem mestu, nebeškem Je-
ruzalemu, ki ga niso gradili 
ljudje, ampak Bog. Plemenita 
kovina zlata se tukaj blešči v 
Božjo slavo in v veselje ljudi. 

Bogoslužje Cerkve upo-
rablja zlato in drage kamne 
Bogu v čast. S temi tvarnimi 
dragocenostmi izraža člove-
kovo podaritev Bogu. Ta cilj 
mora biti uravnotežen z dru-
gim, večjim: služiti Bogu v 
ubogih. Zato so vedno proda-
jali tudi zlata in srebrna umet-
niška dela, da so izkupiček 
dali ubogim. Bogočastje se 
more odpovedati vsemu zla-
tu sveta, vendar je prav, da 
se zlato ne skriva samo v var-
nih bančnih predalih, ampak 
naj bi bilo nekaj iz ljubezni do 
Boga danega tudi za bogo-
služje, kakor ljubljenemu člo-
veku damo zlat prstan. 
        


