OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 29. 7. do 4. 8. 2019
ponedeljek:
7.30 za + Nežiko Flis
18.30

torek:
7.30 za + Ljubico Majetič
za + Franca Vavdija
18.30 za + zakonca Lesjak

sreda:
7.30 za + Marijo Voler
18.30 za žive in + dobrotnike DBC

četrtek:
7.30 za duhovne poklice
za + Petro Drev, greg.
18.30 za + starše in Alfonza Flis

petek:
7.30 v čast Mariji Vnebovzeti za
zdravje
za + Petro Drev, greg.
18.30 za + Angelco Kocjančič

sobota:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 za + Ludvika Zabreta

NEDELJA
8.00 za + Nežiko Flis
za + Petro Drev, greg.
10.00 za žive in rajne farane

● Ali verjamemo, da z iskreno in zaupno molitvijo dosežemo več, kot s tarnanjem, očitki in
pomilovanjem? Zgled za to so nam Božji možje,
zlasti pa Jezus, ki je molil za svoje mučitelje. Naj
nas v našem ravnanju razsvetljuje Sveti Duh.
● Bogu in Mariji, pa tudi animatorjem in odgovornim se zahvaljujemo za lep potek 10dnevnega oratorija in dvotedenskega varstva
otrok. To je bilo gotovo dragoceno darilo otrokom in staršem.

28. 7. 2019

17. nedelja med letom

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
!

!!31.!7.!!spominski!dan!sv.!Janeza!Boska!!
!
maa!za!dobrotnike!naega!DBC!
!!!2.!8.! prvi!petek!!porciunkula!pri!kapucinih!
O Bog, vate zaupamo in ti nas !
odprtje!razstave!pri!Svetem!Duhu!
varuješ, brez tebe ni nič trdno, 3.-4.!8.! romarski!shod!na!Svetini!
nič sveto. Naj ne iščemo sreče !!6.!8.! za"etek!devetdnevnice!pred!!
le v minljivih dobrinah, ampak
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!praznikom!Marije!Vnebovzete!
sredi tega sveta pod tvojim
!
vodstvom tako živimo, da
Dober oče ne rešuje problemov svojih otrok,
dosežemo to, kar večno ostane. ampak jih nauči, kako naj jih rešujejo oni sami.
(Fabio Rosini)!

!

30

BOŽJA BESEDA
1 Mojzesova 18,20-32
Psalm!138!
Kološanom 2,12-14
Luka 11,1-13

● Ta teden bosta prvi petek in sobota, ko velja
vabilo za zakrament sprave in udeležbo pri sv.
daritvi.
● Prihodnja nedelja bo prva v mesecu, ko se
priporočamo za darovanje za potrebe župnije.
● Med počitnicami je ob sobotah zvečer delavniška maša.
● V Glasilu najdete vabila na več dogodkov: na
župnijski večer k Sv. Jožefu, na razstavo pri
Svetem Duhu, na porcijunkulski dan h kapucinom, na romarski shod na Svetino, na srečanje
na Višarjah in drugo.
● V avli vzemite Glasilo, prišla je tudi nova
številka Ognjišča.

Leto XV. št.

(Samo)zaupanje in vztrajnost sta lastnosti, ki človeku pomagata doseči zastavljeni cilj. To se kaže pri delu, učenju, urejanju upravnih zadev, pa tudi pri naših
medčloveških odnosih, zlasti pri vzgoji.
Jezus nam daje podoben napotek tudi za
naš odnos do Boga Očeta. Z zgledom je
pokazal svoje popolno zaupanje v nebeškega Očeta, za katerega ve, da ga vedno
usliši. Brez zaupanja ni mogoče vzpostaviti pristnega osebnega odnosa. V molitvi
pa moramo tudi vztrajati in se ne naveličati. Nebeški Oče sicer ve, kaj potrebujemo še predno ga prosimo. Naša molitev je
vzpostavljeno stanje za sprejem Božje
pomoči. Sveti Duh stori, da seme Božjega
v nas lahko skali, raste in dozoreva.

Abraham! je! stal! pred! Gospodom!in!rekel:!»Glej,!jaz,!ki!sem!
prah! in! pepel,! sem! si! dovôlil!
govoriti! z! Gospodom.! Ali! bo!
res! pokon"al! pravi"nega! s!
krivi"nim!vred?«!Odgovóril!je:!
»Ne! bom! jih! uni"il! zaradi! teh!
desetih.«!
!

Gospod, na dan, ko sem klical, si
me uslišal.
S! krstom! ste! bili! pokopani!
skupaj!s!Kristusom,!v!njem!ste!
bili! tudi! obujeni! po! veri! v!
delovanje!Boga,!ki!ga!je!obúdil!
od!mrtvih.!
!

Jaz! vam! pravim:! Prosíte! in!
vam! bo! dano#! I"ite! in! boste!
nali#! Trkajte! in! se! vam! bo!
odprlo"!Kajti!vsak,!kdor!prosi,!
prejme;!in!kdor!i"e,!najde;!in!
kdor! trka,! se! mu! bo! odprlo.!
Nebeki! O"e! bo! dal! Svetega!
Duha!tistim,!ki!ga!prosijo.!
!

YOUCAT – katekizem

ŽUPLJANI ŽUPLJANOM

RAZSTAVA

Katoliške cerkve za mlade

Župnija Celje-sv. Jožef
vabi danes ob 19. uri na Jožefov hrib
k druženju faranov in prijateljev
ob glasbenem in govornem programu.

Društvo »mala pot« Celje vabi na razstavo
vo
O VALENTINU VODNIKU
IN IGNACIJU KNOBLEHARJU,
v dvorani pri Svetem Duhu v Celju
od 3. do 17. avgusta 2019
Ogled bo možen vsak dan od 17. do 20. ure
ali po dogovoru (tel. 031 867 187 Majda),
v nedeljo pa tudi med 9. in 12. uro.
V soboto, 10. 8. bo »MINI ANTIKVARIAT«.
V ta namen lahko do odprtja razstave prinesete
primerne knjige, (ki jih doma ne potrebujete
več), da bi jih za simboličen dar podarili drugim.
Več informacij na plakatu v avli naše kapele.

51. ČE BOG VSE VE
IN ZMORE, ZAKAJ NE
PREPREČI ZLA?
Sv. Tomaž Akvinski pravi:
»Bog dopušča zlo le zato,
da bi iz njega ustvaril nekaj boljšega.«
Zlo v svetu je temna in boleča skrivnost. Celo Križani
je svojega Očeta vprašal:
»Moj Bog, moj Bog, zakaj si
me zapustil?« (Mt 27,46).
Veliko je pri tem nerazumljivega. Vendar pa zanesljivo
vemo eno: Bog je stoodstotno dober. On ne more nikoli biti povzročitelj zla. Bog
je ustvaril dober svet, vendar
ta še ni popoln. V prelomih in
bolečih procesih se oblikuje
proti svoji dokončni popolnosti. Obstaja tako imenovano
fizično zlo, npr. prirojena invalidnost ali naravna nesreča, kar spričo Božje dobrote vsekakor ostaja uganka. Moralno zlo pa prihaja na
svet zaradi zlorabe svobode.
'Pekel na zemlji' so večinoma naredili ljudje. Kristusova smrt in vstajenje nam
kažeta: zlo ni imelo prve besede, tudi zadnje nima. Iz
najhujšega zla je Bog naredil
absolutno dobro. Verujemo,
da bo Bog v poslednji sodbi
naredil konec vsaki krivici. V
življenju prihodnjega sveta
ne bo več prostora za zlo.

PRAZNOVANJE MARIJE ANGELSKE
Bratje kapucini v Celju
vabijo v petek 2. avgusta k praznovanju
Device Marije Angelske v Porciunkuli, kjer
lahko dobite porciunkulski odpustek. Ob 8. uri
bo sv. mašo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek,
ob 9.30 pa upravitelj celjske škofije Rok Metličar.
Svete maše bodo še ob 7., 11. in 18. uri.
Vse dopoldne bo priložnost za sveto spoved
kakor tudi eno uro pred večerno mašo.
Prisrčno dobrodošli.

PRAZNOVANJE MARIJE SNEŽNE
Župnija Svetina vabi na proščenje
v soboto 3. avgusta ob 19.30,
ko bo sv. mašo daroval dr. Miran Sajovic SDB,
dekan na Papeški univerzi v Rimu,
nato procesija z lučkami in Marijo Snežno;
v nedeljo 4. avgusta ob 10.30
bo vodil bogoslužje škof dr. Stanislav Lipovšek,
nakar bo procesija z Marijinim kipom
ob petju litanij Matere Božje.
Obakrat igra Svetinska godba.

SVETE VIŠARJE
Rafaelova družba in Zveza slovenskih
izseljenskih duhovnikov v Evropi organizirata
v nedeljo 4. avgusta na Svetih Višarjah
31. romanje treh Slovenij z bogatim kulturnim
programom in s sv. mašo ob 12. uri,
ki jo bo vodil koprski škof dr. Jurij Bizjak.

MINISTRANTSKE
DOGOSVETNIKI v tem tednu
PDIVŠČINE
Marta in Marija, SP ženi
T Peter Krizolog, škof
Naj Lojolski,
bo tudi ust.
tokrat
nekaj
S Ignacij
jezuitov
dogodivščin
iz
knjige
MiniČ Alfonz Ligvorij, škof
Pstrantske
Porcijunkula
smešnice.
S Lidija, SP žena
N Janez Vianey, duhovnik

SVETA ZNAMENJA

PETJE pri bogoslužju je
človekov izraz sreče in veselja zaradi čudovitih Božjih
del. Sv. Avguštin je rekel,
da kdor poje, dvakrat moli.
S pesmijo gotovo izrazimo
več kot zgolj z besedo. Zato
so najstarejše molitve v
Svetem pismu hkrati pesKRIŠTOFOVA NEDELJA
mi. To so psalmi, ki jih je
V imenu MIVA Slovenija se vam zahvaljujemo za zložil pojoči molivec David.
darove, ki ste jih prejšnjo nedeljo namenili za mi- Petje je sposobnost tistega,
ki ljubi, pravi sv. Avguštin.
sijonarje. Zbrali smo 288 evrov. Bog povrni!
To dobro pove, da so najPrilagamo molitev šoferja:
plemenitejše pesmi izraz
pritrditve Bogu in svetu, žaO Jezus, ponižni in usmiljeni brat vseh ljudi,
lostinke pa izraz oropane
bodi meni vozniku prijatelj in
ljubezni. V cerkvi se je v
sopotnik v življenju in smrti.
teku stoletij nabral velikanVdan v Božjo voljo te iskreno prosim,
ski zaklad duhovne glasbe,
da bediš nad menoj in vsemi vozniki.
od melodij korala do pasiTi uravnavaj moje čute, moje ude in moj razum. jona velikih skladateljev.
Dobrotljivo mi očisti in razsvetli misli,
Kristjan pa naj ne dopusti,
želje, besede in dejanja.
da ga bodo pred Bogom zaNaj se ravnam po prometnih predpisih
stopali samo drugi, ampak
naj poje tudi sam. Stare in
in vozniških dolžnostih. Ne dopusti,
nove cerkvene pesmi ga vada bi se ponesrečil ali ogrožal
bijo k temu. Pomembno medruge udeležence v prometu.
sto imajo pri petju kantorji in
Marija, izročam ti v varstvo čolnič mojega
zbori, a tudi Božje ljudstvo s
življenja na vseh zemeljskih poteh
petjem opravlja hvalnico, ki
proti večnemu pristanu. Amen.
se bo nadaljevala v nebesih.

