
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
3. do 9. 2. 2020 
 
 

   ponedeljek:  
7.30 v čast Jezusovemu darovanju 
 in Materi Božji za zdravje  
18.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

 torek:  
7.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

za + Stanka Klemenška 
18.30 za + starše Deželak 

 sreda:  
7.30 za + Ivana Atelška 

18.30 za + Alojza Avžnerja, greg. 

      četrtek:  
7.30 za + Antona in Marijo Svetko 
18.30 za duhovne poklice in  
          kanonizacijo A.M. Slomška 

     petek:  

7.30 za + Marijo Štempihar 
18.30 za + starše Faniko Ostrožnik 
 Marijo in Franca Vovk 

      sobota:  
7.30 za + Anđelo in Ivota 
        na čast Sv. Duhu za domovino 

18.30 za + Roziko in Ivana Skale 

      NEDELJA 
8.00 za + Julijano in Karla Teržan 

za zdravje v družini 
10.00 za žive in rajne farane  
 

 
 

O Bog, prava luč, ti si stvarnik  
in vir resnice in luči. Prižgi svojo 

trajno luč v srcih vernikov, ki smo 
se zbrali k blagoslovu sveč, da 
postanemo vredni luči tvoje 

večne slave. 
 

OZNANILA: 
 

● Današnji praznik Jezusovega darovanja v tem-
plju zaradi napovedi, da bo Jezus luč narodom, 
imenujemo tudi svečnica. Že nekaj let je to tudi 
dan posvečenega življenja. Redovništvo je go-
tovo sad Gospodovega klica in znamenje Božje 
ljubezni do krščanske skupnosti. V Sloveniji je 
okrog 800 redovnikov in redovnic, brez njih bi 
bila Cerkev bolj siromašna in manj pričevalna.  

 

● Starše in njihove otroke, ki danes skupaj za-
čenjajo pripravo in prvo spoved in obhajilo, 
bo naše občestvo podprlo z dobro besedo in 
molitvijo. Naj Jezus blagoslavlja ta program.  

 

● Bog povrni vsem, ki ste danes darovali za 
liturgične sveče in cerkveno razsvetljavo. Kakor 
je vaš dar pridružen oltarju, naj od tu priteka 
Božji blagoslov na vas in vse vaše domače.  

 

● Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
prejšnjo nedeljo sodelovali pri bogoslužju in 
pripravili agape, še zlasti skupini naše Karitas. 
Lepo je bilo tudi pri svetopisemskem mara-
tonu. 

 

● Januar je bil posvečen verskemu tisku. Založba 
Družina je za današnjo nedeljo pripravila po-
sebno naročniško akcijo za brezplačni prejem 3 
izvodov tega verskega tednika. Potrebno je 
izpolniti prijavnico, ki jo dobite pri izhodu, kot 
darilo pa prejmete kuharsko knjižico s 30 
kuharskimi recepti. Krščanskim družinam je 
Družina lahko v veliko pomoč.   

 

● Ne pozabite vzeti Glasila in revijo Don Bosko. 
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BOŽJA BESEDA  
Malahija 3,1-4 
Psalm!24!
Hebrejcem 2,14-18 
Luka 2,22-40 
 

 

Glejte, pošiljam svojega 
angela, da pripravi pot pred 
menoj. Naglo bo stopil v 
svoje svetišče Gospod, ki ga 
iščete, angel zaveze, ki po 
njem hrepenite. Glej, prihaja, 
govori Gospod. 
 

Gospod Bog je kralj veličastva. 
 

Saj se vendar ne zavzema za 
angele, ampak za Abraha-
mov zarod. Zato se je moral 
v vsem izenačiti z brati, da je 
postal usmiljen in zvest 
véliki duhovnik pred Bogom 
v spravo za grehe ljudstva. 
 

Simeon jih je blagoslovil in 
rekel Mariji: »Glej, ta je po-
stavljen v padec in vstajenje 
mnogih v Izraelu in v zna-
menje, ki se mu bo naspro-
tovalo, in tvojo dušo bo pre-
sunil meč, da se razodenejo 
misli iz mnogih src.« 
 

!

 

 
 

Pogled na novorojenčka se povsem 

razlikuje od pogleda na še tako izvrstno 

izložbo. Stvarnik vedno izoblikuje izvirno 

neponovljivo bitje po svoji podobi. To je 

čudež življenja, za katerega vemo, komu 

ga dolgujemo. Jožef in Marija sta kot 

dobra vernika prinesla Novorojenega v 

tempelj, kjer se ga je razveselil Simeon in 

preroško napovedal otrokovo poslanstvo 

in Marijino soudeležbo. S krstnim 

prerojenjem so kristjanom odprta vrata 

do Jezusa, ki je pot v svobodo Božjega 

otroštva in radost nebeškega kraljestva. 

Vemo, da ta pot ne bo posejana samo z 

rožicami in uspehi, ampak tudi s trnjem, 

bridkostjo in spodrsljaji. A ni druge poti!  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

126-128.  KAJ POMENI: 

CERKEV JE KRISTUSO-

VO TELO, KRISTUSOVA 

NEVESTA, TEMPELJ 

SVETEGA DUHA?  
 

    Po zakramentih krsta 
in evharistije nastaja ne-
ločljiva povezanost med 
Kristusom in kristjani. 
Povezava je tako močna, 
da njega in nas povezuje 
v eno tako, kot so pove-
zani glava in udje člove-
škega telesa. Jezus ljubi 
Cerkev kot ženin svojo 
nevesto in zanjo da svoje 
življenje.  
 

   Že v Stari zavezi so Božjo 
ljubezen do njegovega ljud-
stva primerjali z ljubeznijo 
med možem in ženo. Jezus 
samega sebe imenuje že-
nin, ki se v hrepeneči lju-
bezni želi podarjati nevesti 
Cerkvi – to je nam. Zanj bi 
lahko rekli, da je pogosto 
nesrečno zaljubljen – v ti-
ste, ki za njegovo ljubezen 
nočejo slišati in mu je ne 
vračajo. Na mesto jeruza-
lemskega templja je stopila 
Cerkev, ki ni vezana na do-
ločen kraj. Kristusov duh 
živi v srcih vernikov in go-
vori iz njihovih molitev. Vodi 
in obdarja jih z darovi Sve-
tega Duh, ki dela čudeže. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POZDRAV IN VOŠČILO  

10. DON BOSKOVEGA 

NASLEDNIKA  
 

Na don Boskov praz-

nik je vrhovni predstojnik 

A. F. Artime iz Valdoka po-

slal posebno voščilo salezijanski družini in mla-
dim vsega sveta, iz katerega povzemamo nekaj 

misli: 

Dragi mladi, v teh jutranjih urah 31. januarja 

molim Gospoda vpričo Marije Pomočnice, pred 
urno našega očeta don Boska, pred svetimi in 
blaženimi, ki nas spremljajo v tej baziliki. O vas 
sem jim govoril. Molil sem k Bogu s prošnjo za 
posredovanje Marije Pomočnice in don Boska 
za vas, za otroke, odraščajoče in mlade po sa-
lezijanskem svetu in za mlade vsega sveta. Mo-

liti za vas je najlepši izraz moje naklonjenosti do 

vas. Želim, kar sem izrazil že ob tolikih priložno-
stih, da bi se čutili v salezijanski hiši doma, da 
bi bila njena vrata vedno odprta za vas. Za vas 

pa naj bodo odprta tudi vrata našega srca. 
Znova želim poudariti, da mladi in odrasli 

vzgajamo drug drugega. V to je bil prepričan 
don Bosko, saj so mu prav mladi pomagali, da 

je postal to, kar je bil. In še nekaj bi rad omenil. 
Kar je pri nas dragocenega, niso šole, športni 
objekti, niti univerze ali mladinski centri. Najdra-

gocenejše kar imamo je Jezus Kristus, ki nas je 
pridobil in nam dal, da smo se zaljubili vanj. In 

kar vam najdragocenejšega želimo ponuditi mi, 

je srečanje z Bogom Očetom po njegovem Sinu 

Jezusu. Ko bi vam torej le mogli pomagati sre-

čati Boga v njem in odkriti lepoto življenja, ki 
nam ga je podaril! 

Želim vam isto kot don Bosko, da bi bili 
srečni tukaj in v večnosti. Z naklonjenostjo vas 
v don Boskovem imenu lepo pozdravljam. 

KOLIKO IN KAJ BEREMO 
 

Če bi na kratko in brez posebnega razmiš-
ljanja odgovorili, bi gotovo rekli, da beremo 

manj kot včasih in da vse manj segamo po tis-
kani besedi, vse več pa po podobah in kratkih 

informacijah na sodobnih medijih. K temu nas 

nagiba tudi hiter ritem življenja. Marsikdo reče, 
da sploh ne ve več kaj je prosti čas in zato mu 
ne pride na misel, da bi ga preživljal ob knjigi.  
Tako počasi izgubljamo čut za razmišljanje, pre-
mislek o sebi in za govorico Duha. 

Verske založbe nam s časopisi, revijami in 
knjigami prihajajo naproti, da nam pomagajo k 

razgledanosti, poživljanju krščanske zavesti in 
soočanju z izzivi časa in življenja. Če smo pri 
poklicnem delu zavezani k nenehnemu izobra-

ževanju, gotovo ne smemo zaostajati pri spoz-

navanju svojega krščanskega etosa. Brez tega 
bi se težko pogovarjali o verskih zadevah, ozi-

roma bili luč, sol in kvas sveta, k čemur nas je 
poklical Jezus. Zato sprejmimo pobudo Družine 
za 3 brezplačne številke tega tednika. Poleg 
osrednje aktualne tematike boste našli veliko 
duhovne hrane in informacij o utripu Cerkve na 

Slovenskem.    
 

Družinam prvoobhajancev želimo veselo, za-

vzeto in blagoslovljeno pripravo na srečanje z 

usmiljenim Jezusom pri prvi sv. spovedi in 

obogatitev s Kruhom življenja pri sv. obhajilu. 
 

SKUPINA RAZVEZANIH 
 

V Celju se na novo oblikuje skupina razve-

zanih. Srečevala se bo prvi ponedeljek v me-
secu ob 19. uri v kapucinskem samostanu v Ce-

lju (Breg 18). Prosim, posredujte obvestilo 

tistim, ki bi jih to srečevanje zanimalo, objavite 

ga tudi v župnijskih oznanilih.           - p. Primož  

 

 

 

 

 
 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Blaž, škof-mučenec  

T Leon, mučenec  

S Agata, devica-mučenka  

Č Pavel, mučenec  

P Egidij, redovnik  

S Hieronom, redovnik  

N Apolonija, mučenka  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

POT je simbol za življenje 
tudi za vero. Večina velikih 
osebnosti Svetega pisma 
so ljudje na poti: Abraham, 
Izak, Jakob. Potovanje je 
bilo tudi usoda izraelskega 
ljudstva na poti v obljubljeno 
deželo. Jezusovo oznanje-
vanje se je vršilo po Galileji 
in Judeji do zadnje poti na 
križ. Vstali Gospod spremlja 
učenca na poti v Emavs, kar 
pomeni, da spremlja tudi 
Cerkev na poti skozi njeno 
zgodovino. Jezus se je po-
gosto predstavljal s prasim-
boli: luč sveta, kruh življe-
nja, vinska trta, pa tudi pot, 
resnica in življenje. Psalmist 
pravi, da je blagoslovljen 
mož, ki se boji Gospoda, ga 
časti in hodi po njegovih po-
tih. Vsaka pot pa nekam 
vodi. Posebej preudarni in 
pozorni moramo biti na križ-
potjih. Za kristjana cilj poti ni 
le skupek dogodkov, ki se 
zgodijo med potjo, ampak je 
Bog. Od njega prihajamo in 
k njemu gremo. Brez njega 
bi hodili v krogu. 
 


