OZNANILA:

SVETE MAŠE
od 5. do 11. 8. 2019
ponedeljek:
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl
za + Petro Drev, greg.
18.30 za žive in + sorodnike

torek:
7.30 za + Jožico Ivič
za + Petro Drev, greg.
za + Jožeta Kneza
18.30 za + Dorotejo Skočir

sreda:
7.30 za + Marijo Štorgel
18.30 za + Petro Drev, greg.

četrtek:
7.30 za + Ljubico Majetić in
sorodnike
18.30 za + Petro Drev, greg.

petek:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 na čast Edith Stein za
mlade

sobota:
7.30 za + Petro Drev, greg.
18.30 za + starše, Marijo Vrečko
Konrada Síkole

NEDELJA
8.00 za + Petro Drev, greg.
za žive in rajne farane
10.00 za + Jožeta, Marijo in
Martina Jager
Molitev nas uči, da se ukoreninimo
v Bogu, da »ostanemo v njegovi
ljubezni«, da v njem najdemo moč
in varnost, omogoča pa nam tudi,
da postanemo trdna opora drugim.
(Jacques Philippe)

● Kristjan, ki je povezan s Kristusom, vidi dlje in
presoja globlje. V Jezusu najde moč za svoje
moralno življenje, za osebno svobodo, za življenje v duhu in resnici.
● Bog povrni za današnje darove in druge redne
nabirke za potrebe župnije.
● Društvo Mala pot vabi na razstavo v župnijo
Sveti Duh, kar lahko preberete na plakatu.
● Ob sobotah zvečer je delavniška maša.
● V torek zvečer začnemo devetdnevnico pred
Velikim šmarnom. Vsak sam naj izbere ustrezno molitev ali dejanje, po večerni sv. maši pa
bomo skupaj molili desetko rožnega venca.

● V avli vzemite Glasilo, na voljo je tudi nova
številka Ognjišča.

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!
!

!!!6.!8.! za!etek"devetdnevnice"pred"!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!praznikom!Marije!Vnebovzete!
!15.!8.!! Vnebovzetje!Device!Marije!
!16.!8.!! don!Boskov!rojstni!dan!(1815)!
!

Človek, posnemaj zemljo, ki rodi sad, da se ne boš
zdel slabši od mrtve snovi. Zemlja ne rodi sadov
za lastno uživanje, ampak za tvojo prehrano. Ti
pa, če pridelaš kakršen koli sad dobrodelnosti, ga
pobereš zase, kajti milosti dobrih del se povrnejo
darovalcem. Nekaj si dal lačnemu človeku in kar
si dal, se ti kot tvoje povrne z obrestmi vred.
Pšenično zrno zasejano v njivo raste in zori v
korist sejalcu, podobno ti bo kruh, ki si ga dal
lačnemu, potem prinesel mnogo dobrega. Četudi
nerad, boš moral svoje imetje pustiti, s častjo pa,
ki spremlja dobra dela, boš stopil pred Gospoda.
Tedaj te bo vse ljudstvo, ki bo stalo okoli tebe pred
sodnikom vseh ljudi, pohvalilo kot hranitelja in
dobrotnika z vsakršnimi človekoljubnimi imeni.
sv. Bazilij Veliki!

!

4. 8. 2019

18. nedelja med letom

Leto XV. št.
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BOŽJA BESEDA
Pridigar 1,2,2.21-23
Psalm!90!
Kološanom 3,1-5.9-11
Luka 12,13-21
Kar si namreč kdo pridobi s
trudom, z modrostjo, z
znanjem in spretnostjo, to
zapusti v delež človeku, ki se
ni trudil za to; tudi to je
nečimrnost in velika nadloga.
Dediščina je velikokrat vzrok za
Gospod, ti si naše pribežanesoglasja in zamere v družinah. Ko je
lišče od roda do roda.
treba prevzeti skrb za onemogle starše, se Če ste vstali s Kristusom,
hitro izgovarjamo, da nimamo časa, ko pa íščite to, kar je zgoraj, kjer je
gre za delitev premoženja, so tisti, ki niso Kristus. Zato omrtvíte v sebi
to, kar teži k zemlji: nečistonič skrbeli, navadno najbolj glasni in
vanje, pohotnost, strastnost,
vztrajni. Jezus nas opozarja, naj se
hudobno poželenje in pohlepvarujemo pohlepnosti, ker vrednost
nost, ki je isto kot malikoživljenja ni v premoženju. Frančišek Asiški vanje.
se je kategorično odpovedal očetovi
Glejte in varujte se vsake
dediščini in zanetil pravi val svobode in lakomnosti; zakaj življenja
nenavezanosti na zemeljsko bogastvo.
nima nihče iz obilice svojega
Sreča ni v kopičenju dobrin, ampak v deli- premoženja. Neumnež, to noč
tvi s tistimi, ki jih potrebujejo. Bogatemu bodo tvojo dušo terjali od
mladeniču je Gospod svetoval, naj proda tebe, kar pa si spravil,
čigavo bo?
kar ima in imel bo zaklad v nebesih.
!

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
52. KAJ SO NEBESA?
Nebesa so Božje okolje,
bivališče angelov in svetnikov ter cilj stvarstva.
Nebesa niso prostor v vesolju. So stanje v onstranstvu.
Nebesa so tam, kjer se Božja
volja dogaja brez vsakega
odpora. Nebesa so tedaj, ko
obstaja življenje v največji
gostoti in blaženosti – življenje, kakršnega na zemlji ni
najti. Ko bomo nekoč z Božjo
pomočjo prišli v nebesa, tedaj nas čaka nekaj, »česar
oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil njim,
ki ga ljubijo« (1 Kor 2,9). Sv.
Mati Terezija je zapisala:
Hrepenimo po veselju nebes, kjer je Bog. V naši moči
je, da smo že zdaj z njim v
nebesih, da smo ravno v tem
trenutku srečni z njim. Zdaj
biti srečen z njim pa pomeni:
pomagati, kot pomaga on,
služiti, kot služi on, reševati
kot rešuje on, ljubiti kot ljubi
on. Saj je rekel tako: »Kar ste
storili najmanjšemu, ste storili meni.« Jezus je prišel, da
bi nam povedal, da nas vse
hoče imeti v raju, v katerega
bo sprejel tiste, ki si to želijo.

DEVETDNEVNICA PRED PRAZNIKOM
MARIJINEGA VNEBOVZETJA
Na praznik Jezusove spremenitve na gori
Tabor 6. avgusta začnemo devetdnevno pripravo na največji Marijin praznik, ki je, hvala Bogu,
pri nas dela prosti dan. To duhovno pripravo
lahko opravimo v družinah ali osebno, imeli pa
jo bomo tudi pri sv. mašah v župniji. Letos predlagamo molitev desetke rožnega venca s skrivnostmi, ki se nanašajo na Marijo.
1. dan: - ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
2. dan: - ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
3. dan: - ki si ga Devica rodila
4. dan: - ki si ga Devica v templju darovala
5. dan: - ki si ga Devica v templju našla
6. dan: - ki je v Kani naredil prvi čudež
7. dan: - ki je Svetega Duha poslal
8. dan: - ki je tebe Devica v nebesa vzel
9. dan: - ki je tebe Devica v nebesih kronal

KRISTUS ŽIVI
Posinodalna apostolska spodbuda
124.
On živi! Treba si je to pogosto priklicati v spomin, saj smo sicer v nevarnosti, da Jezusa razumemo kot dober zgled iz preteklosti, kot spomin na nekoga, ki nas je pred dva tisoč leti odrešil. To pa nam ne bi služilo za nič, ne bi nas
osvobodili, pustilo bi nas enake. On, ki nas napolnjuje s svojo milostjo, On, ki nas osvobaja,
On, ki nas preobraža, On, ki nas ozdravlja in tolaži, ne nekdo, ki živi. Je vstali Kristus, poln nadnaravne življenjske moči, oblečen v neskončno
luč. Zato je Pavel zapisal: »Če pa Kristus ni bil
obujen, je prazna naša vera« (1 Kor 15,17).

125.
Če On živi, potem bo lahko vsak trenutek navzoč v tvojem življenju, da ga bo napolnil z lučjo.
Tako ne bo nikoli več osamljenosti niti zapuščenosti. Čeprav bi vsi odšli, bo On ostal tam, kakor
je objubil: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do
konca sveta« (Mt 28,20). On napolnjuje vse s
svojo nevidno navzočnostjo in kamorkoli greš,
te čaka. Kajti On ni samo prišel, ampak prihaja
in bo še naprej prihajal vsak dan in te vabil, da
hodi proti vedno novemu obzorju.

RAZSTAVA
vo
Društvo »mala pot« Celje vabi na razstavo
O VALENTINU VODNIKU
IN IGNACIJU KNOBLEHARJU,
v dvorani pri Svetem Duhu v Celju
od 3. do 17. avgusta 2019
Ogled je možen vsak dan od 17. do 20. ure
ali po dogovoru (tel. 031 867 187 Majda),
v nedeljo tudi med 9. in 12. uro.
V soboto, 10. 8. bo »MINI ANTIKVARIAT«.
Več informacij na plakatu v avli naše kapele.

MINISTRANTSKE DOGODIVŠČINE
Naj bo tudi tokrat nekaj dogodivščin iz knjige
Ministrantske smešnice.
Ministrant Domen vpraša prijatelje, ali kateri ve,
v čem je razlika med župnikom in policistom. Vsi
samo skomignejo z rameni. »Župnik reče: 'Gospod
z vami!', policist pa: 'Gospod, z nami!'«
Ministrant Lenart pove župniku: »Mojemu očetu
ni več treba plačevati davkov.« »Kako pa to?« se
začudi ta. »Včeraj so mu pisali z davkarije,« pojasni fant, »da je to tretji in zadnji opomin!«

SVETNIKI v tem tednu
P Marija Snežna
T Jezusova spremenitev na gori
S Kajetan, duhovnik
Č Dominik, ust. dominikancev
P Terezija (Edith Stein) muč.
S Lovrenc, diakon-mučenec
N Klara, devica

SVETA ZNAMENJA
ORGLE so »v katoliški Cerkvi v veliki časti kot glasbilo,
ki more s svojim zvokom čudovito povečati sijaj cerkvenih obredov ter dvigati k
Bogu in vzvišenim rečem,«
pravi koncilska konstitucija
o svetem bogoslužju. Zametki orgel segajo v predkrščanski čas, ko so nekaj pastirskih piščali povezali z
mehanizmom s tipkami. V
10. stol. najdemo orgle s
400 piščali, leta 1585 pa so
bile zgrajene orgle s 2742
piščalmi za Marijino cerkev
v Gdansku. Orgle imenujemo »kraljico glasbil«, saj
'posnemajo' zven mnogih
inštrumentov in kot veličasten orkester pomagajo človeku, da se osvobodi za
hvalo, prošnjo in zahvalo
Bogu. Mnoge skladbe za
orgle bi mogli imenovati
»predigra večnega življenja«. Kakor imajo piščali v
orglah vsaka svoj glas, tako
naj tudi mi po petju in glasbi
rastemo v edinosti in ljubezni ter se nekoč pridružimo svetim v nebeški slavi.

