
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  

17. do 23. 2. 2020 
 

   ponedeljek:  
7.30  za zdravje 

za + Ivana Lesjaka, greg. 

18.30 Bﾗｪ┌ ┗ ┣;ｴ┗;ﾉﾗ ｷﾐ ヮヴｷヮヴﾗジﾐﾃﾗ 

  ob 20-ﾉWデﾐｷIｷ DｷŽ  

 torek:  
7.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 

za + Jﾗ┥Wデ; KﾐW┣; 

18.30 ┣; Щ C┗Wデﾆﾗ Kヴ;ジW┗WI ｷﾐ 

  sorodnike  

      sreda:  
7.30 za + Franca Kladnika  

18.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 

      četrtek:  
7.30 ┣; ┣Sヴ;┗ﾃW ┗ Sヴ┌┥ｷﾐｷ 
18.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 

     petek:  

7.30 za + Ivana Lesjaka, greg. 

18.30 za + Olgo Mesarec, obl. 

      sobota:  
7.30 za + F;ﾐｷﾆﾗ SWﾉL;ﾐが obl.  

za + Ivana Lesjaka, greg. 

18.30 za + Angelo in Vinka Rus 
  ter za zdravje 

      NEDELJA 
8.00 za + M;ヴｷﾃﾗが Jﾗ┥Wデ; ｷﾐ  

Franca PﾉｷHWヴジWﾆ 

za + Ivana Lesjaka, greg. 

10.00 za + Leopolda Salobirja in 

sorodnike  

za ┥ｷ┗W ｷﾐ rajne farane 
 

 

V ┗WLﾐﾗゲデ ゲW ﾃW ヮヴWゲWﾉｷﾉ Emil 

Dokler ふΑンぶが Pﾉ;ﾐｷﾐLW┗; ┌ﾉく ンく 
N;ﾃ ┗ GﾗゲヮﾗS┌ ﾏｷヴﾐﾗ ヮﾗLｷ┗;く 
 

OZNANILA┺ 
 

錨 Prisluhnili smo pismu nas┓ih s┓kofov┻ Res je potrebno prebuditi zavest odgovornosti za skupnost┸ pa naj bo to druz┓ ina┸ z┓upnija ali drz┓ava┻ Sloms┓ek se je vedno zavzemal za do┽bro naroda in Cerkve┻ Don Bosko je neutrud┽no delal za mlade┸ da bi postali pos┓teni drz┓avljani in dobri kristjani┻  
 

錨 Danes ob なは┻ uri bo v stolni cerkvi sv┻ Da┽nijela revija pevskih zborov celjske dekani┽je┸ na kateri bo sodeloval tudi nas┓ pevski zbor┻ Vabljeni na lep glasbeni dogodek┻ Ob isti uri bo v Domu sv┻ Joz┓ef predstava C└ajanka z Almo ゅKarlinょ┸ v izvedbi gledalis┓c┓a Teharje┻  
 

錨 V c┓etrtek ob なぱ┻ uri bo sestanek za stars┓e verouc┓encev ね┻ in の┻ razreda┸ na katerem bo┽mo govorili o verouc┓nem programu v na┽slednjih mesecih┻ Pridite┸ nac┓rtujmo skupaj┿ 
 

錨 Pastoralne skupine v z┓upniji so z┓e ali bodo v teh dneh predlagale predstavnike in druge kandidate za Ž└ PS┸ ki jih bomo izbirali c┓ez mesec dni┻ Molimo k Svetemu Duhu┸ da bi sestavili dobro animacijsko telo za poslan┽stvo nas┓e z┓upnije┻  
 

錨 S└e vedno se lahko prijavite za tri brezplac┓ne s┓tevilke c┓asopisa Druz┓ ina┸ da se boste lahko prepric┓ali o njeni bogati vsebini┻   
 

錨 Ne pozabite vzeti Glasila┸ na voljo je s┓e revija Don Bosko┻ 
 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

  16. 2. srečanje staršev prvoobhajancev 

 revija cerkvenih zborov v stolnici 

  20. 2. sestanek starši ね┻ in の┻ veroučnega r┻ 
  24. 2. spominski dan Marije Pomočnice  
  25.-27. 2. zimski oratorij 

    26. 2. pepelnica┸ začetek postnega časa 

 

 
 

 

16. 2. 2020                6. nedelja med letom           Leto XVIく ジデく 7 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  

Sirahova knjiga 15,15-20 
Psalm 119 
1 Korinčanom 2,6-10 
Matej 5,17-37 
 

 

 

Velika je Gospodova 
modrost, Gospod je silen v 
mogočnosti in vidi vse. 
Njegove oči zrejo na tiste, ki 
se ga bojijo, pozna vsako 
človekovo dejanje. Nikomur 
ni ukazal, naj bo brezbožen, 
nikomur ni dovôlil grešiti. 
 

Blagor njim, ki hodijo v Go-
spodovi postavi. 
 

Česar oko ni videlo in uho ni 
slišalo in kar v človekovo 
srce ni prišlo, kar je Bog 
pripravil tistim, ki ga ljubijo, 
to nam je Bog razodel po 
Duhu. 
 

Kdor bo kSšil eno od teh, pa 
čeprav najmanjših zapovedi 
in bo tako ljudi učil, bo 
najmanjši v nebeškem kra-
ljestvu. Kdor pa jih bo 
izpolnjeval in učil, bo velik v 
nebeškem kraljestvu. 
  

 
 

 

Pribli:uje se pustni čas┻ Tistih nekaj 
trenutkov bi se radi zamaskirali. Sicer pa 

vsak človek hote ali nehote neguje 
podobo┸ ki ni povsem njegova┻ Jezus :eli┸ 
da ne opuščamo skrbi za notranji obraz, 

za pristno nenarejeno človečnost┻ Pred 
Gospoda prihajamo vedno le s to notranjo 

osebno podobo brez mo:nosti pretvar-

janja. Liturgija bo zares bogočastje┸ če 
smo se spravili z bli:njim┸ iskreno priznali 

svoje nepopolnosti, se odpovedali 

malikovanju stvari, premagovali napuh, 

lenobo, lakomnost, nevoščljivost┸ 
nečistost┸ po:rešnost. Joj, koliko truda za 

notranjo svobodo, pristnost in skladnost.  

   



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

132-133.  ZAKAJ JE  

CERKEV SVETA IN SE 

IMENUJE KATOLIŠKA?  
 

Cerkev ni sveta zato, ker 
bi bili vsi njeni udje sveti, 
ampak zato, ker je Bog 
svet in deluje v njej. Vsi 
udje Cerkve so po krstu 
posvečeni. Cerkev je ka-
toliška, ker jo je Kristus 
poklical, naj izpoveduje 
celotno vero, ohrani vse 
zakramente, jih podeljuje 
in vsem oznanja veselo 
oznanilo; in poslal jo je k 
vsem narodom. 
 

Kjerkoli se nas dotakne tro-
edini Bog, rastemo v lju-
bezni, postanemo posve-
čeni in odrešeni. Svetniki 
ljubijo – ne ker bi to tako do-
bro znali, ampak ker se jih 
je dotaknil Bog. Na svoj 
lastni, pogosto originalni 
način posredujejo ljudem 
ljubezen, ki so jo doživeli od 
Boga. Ko pridejo k Bogu, 
posvečujejo tudi Cerkev, 
ker 'svoja nebesa preživ-
ljajo s tem', da nas podpi-
rajo na poti do svetosti. Kaj 
je 'sveto', lahko odčitamo 
pri Jezusu: brezmejno lju-
biti, kar je pokazal z usmi-
ljenjem, s pomočjo in z 
ozdravljanjem vse do dovr-
šitve na križu in v vstajenju. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ob 20-

letnici 

PUMA 
 

   V februarju 

smo zabeležili 20 let izvajanja programa PUM-

O (projektno učenje za mlajše odrasle).  
 

Najprej smo obletnico obeležili s srečanjem 
vseh naših bivših mladostnikov (13.2.). Veseli 

smo, da se je srečanja udeležilo skoraj trideset 
mladostnikov iz vseh generacij. Hkrati pa so se 

nam pridružili tudi mentorji, ki so v vseh teh letih 
sodelovali in izvajali program. Naši sedanji mla-

dostniki so pripravili pogostitev in drobna da-

rilca, vsi naši bivši mladi pa so bili povabljeni, da 
na steno napišejo nekaj misli. 

 

Naše praznovanje pa se bo nadaljevalo 

20.2., ko bomo v City centru skupaj z mladimi 

postavili instalacijo z naslovom Vsi ljudje 

mečemo enako senco. V instalaciji bomo mimo-
idoče opozarjali na mladostniške stiske; ljudje 

bodo lahko v konstrukcijo vstopali in tudi sami 

napisali svoje ideje, mnenja. Hkrati bodo najraz-

ličnejše delavnice, otroci bodo lahko reševali 
kviz in oblikovali svoje senčne lutke.  

 

Tretji dogodek bo okrogla miza, ki jo bomo 

izvedli v prostorih Don Boskovega centra. Na-

slov okrogle mize je Vidite mojo senco (mladi v 

primežu sodobne družbe). Na okrogli mizi bodo 
sodelovali: Alenka Rumbak, direktorica ZRSZS, 

OS Celje, ki bo temo predstavila z vidika zapo-

slovanja mladih z manj priložnostmi, Marijana 
Kolenko, ravnateljica OŠ Lava, ki bo predstavila 

izobraževalni vidik, predstavnica Inštituta Vir bo 
govorila o pasteh virtualnega sveta, Nuša Ko-
nec Juričič, NIJZ, se bo dotaknila duševnega 
zdravja mladih, Staš Žnidar, Inštitut Sensus, bo 
govoril o pomembnosti družine.  

Okrogla miza bo potekala 5.3. ob 10.00 uri. 

Z njo želimo opozoriti na trenutne stiske mladih, 
s katerimi se ti soočajo na poti odraščanja.  

 

KATEHETSKI SIMPOZIJ 
 

Ta teden je v Celju potekal simpozij za du-

hovnike in katehete z naslovom Empatija, mla-

dostnik in nove poti evangelizacije. Bolj kot 

čarobne recepte smo našli izzive na položaj, ki 
ga v glavnem vsi poznamo in izkušamo. 

Družba mlade vse bolj izkoreninja iz naro-

dne, kulturne in tudi duhovne biti. Postal naj bi 

le dober in vodljiv potrošnik in posameznik. Ni 
čudno, da vse večkrat slišimo med mladimi sta-

vek, da je vse brez veze. Povečuje se nezado-
voljstvo, kar petina mladih se sooča s stresom. 

Čeprav se 90% mladih po birmi več ne 
vključuje v župnijo, pa raste zavzetost tistih, ki 
ostajajo. Radi se srečajo z odraslim, ki je zanes-
ljiv, ki zna poslušati in opogumljati, skratka ki jih 

ima rad. Odrasli se moramo vprašati kakšno iz-
kušnjo Boga mladi doživijo ob nas, koliko jim res 

zaupamo in koliko smo se pripravljeni posvetiti 

mladinski pastorali. Papež Frančišek nas v svoji 
apostolski spodbudi Kristus živi vabi, da z mla-
dimi delimo svojo zgodbo srečanja z Bogom, tr-
dno povezanost v skupnosti in upanje, ki ne 

osramoti. Mlade osiromašimo, če jim nudimo le 
materialne darove, ne pa modrosti, ki ima svoj 

vir v Gospodovem veselem oznanilu.  
 

ZIMSKI ORATORIJ 

Približuje se čas enotedenskih šolskih in 
veroučnih počitnic. Spomnimo vas na možnost 
nekaj dnevnega počitniškega veselja na orato-
riju v našem SMC od 25. do 27. februarja. Pri-

jave so osebno v pisarni SMC ali preko spletne 

prijavnice.  

 SVETNIKI v tem tednu 
 

P Aleš, redovni ustanovitelj  

T Flavijan, škof 

S Bonifacij, škof  

Č Leon Sicilski, škof  

P Irena, devica  

S Sedež apostola Petra  

N Polikarp, škof-mučenec  
 
 

SVETA ZNAMENJA  
 

PROCESIJA je podoba 
potujočega ljudstva. V prvih 
stoletjih krščanstva so se 
kristjani lahko zbirali le k po-
grebnemu sprevodu. V Je-
ruzalemu so kmalu na cvet-
no nedeljo začeli slovesno 
ponazarjati Jezusov prihod 
v mesto pred njegovim tr-
pljenjem. Razne prošnje 
procesije kot obhodi po po-
lju z molitvijo in spokornimi 
vajami kot prošnja za Božji 
blagoslov zemlji so pogan-
skega izvora. Tipično kr-
ščanske procesije so bile, 
ko so trupla mučencev slo-
vesno prenesli s pokopali-
šča v mestno cerkev in se 
vsako leto s procesijo spo-
minjali tega prenosa. Proce-
sija vseh procesij v katoliški 
Cerkvi  je postal obhod z za-
kramentalnim Kristusovim 
telesom na telovo. Na čelu 
procesije gre vedno križ: Je-
zus hodi pred svojo Cer-
kvijo. Ganljive so procesije 
z lučkami v velikih Marijinih 
božjepotnih krajih in dru-
god. Kratka oblika procesije 
je slovesni vhod v cerkev in 
prenos knjige evangelijev. 


