
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  

30. 3. do 5. 4. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + Mｷヴﾆ; PﾗSHヴW┥ﾐｷﾆ; 

18.30 ┣; Щ Dヴ;ｪｷIﾗ R;┣HﾗヴジWﾆ ｷﾐ  
  Marijo Klepej 

 torek:  
7.30 za + Alojza Volerja 

18.30 za ┥ｷ┗W ｷﾐ + dobrotnike DBC 

  sreda:  
7.30 za + Ano in Franca Grkman 

        ter Milko Burnik 

18.30 v zahvalo za zdrave vnuke 

    četrtek:  
7.30  

18.30 za duhovne poklice in  

          ﾆ;ﾐﾗﾐｷ┣;Iｷﾃﾗ AくMく Sﾉﾗﾏジﾆ; 

  petek:  
7.30 v dober namen - Bﾗ┥ﾃW ┗;ヴゲデ┗ﾗ 

18.30 za + Marijo Leder 

   sobota:  
7.30 za + Janeza in Jelko Skoporec 

18.30 za + Sヴ┌┥ｷﾐﾗ Mﾉ;ﾆ;ヴ 

      CVETNA NEDELJA 
8.00 za + Katarino in Ivana Zorko 

10.00 za + ┥ｷ┗W ｷﾐ ヴ;ﾃﾐW farane  
 
 

      OLW ┌ゲﾏｷﾉﾃWﾐﾃ; ｷﾐ デﾗﾉ;┥HWが tvoj 

Sin Jezus Kristus ﾐ;ﾏ ﾃW ゲ ﾆヴｷ┥Wﾏ 
pokazal vrednost trpljenja. 

Pﾗﾏ;ｪ;ﾃ ﾐ;ジｷﾏ Hヴ;デﾗﾏ ｷﾐ ゲWゲ-

tram, ﾆｷ ﾐﾗゲｷﾃﾗ ﾆヴｷ┥ HﾗﾉW┣ﾐｷ ｷﾐ ゲﾗ 
ヮヴWｷ┣ﾆ┌ジ;ﾐｷく Nakloni jim izbolj-

ジ;ﾐﾃW ┣Sヴ;┗ﾃ;が njihovim svojcem 

pa utrdi pogum in zaupanje. Nam 

in vsemu svetu daj blagoslov, da 

bomo ヴWジWﾐｷ HﾗﾉW┣ﾐｷ in nevarnosti. 

 

OZNANILA┺ 
 

Ɣ  Vztrajno molimo in skrbimo za svoje zdravje in zdravje drugih┻ Nevarnost še ni 
mimo. V Madridu je zaradi oku:be umrlo なに 
salezijancev, v Italiji so v nekaterih samo-stanih vsi oku:eni┻ Dr:imo se priporočil dr:avnih in cerkvenih oblasti.  
 

錨 Sv┻ mašo lahko spremljate ob nedeljah ob 

10h na 2. programu TV Slovenija in po Radiu Ognjišče, ob delavnikih na Ognjišču ob 19. uri. 

Na Nova24TV lahko dnevno spremljate ob 7. uri sv┻ mašo pape:a Frančiška┻ Vsak dan ob 12. uri je prenos maše tudi na TV Exodus.  
 

錨 Ta teden spremljajte misijon na Radiu Ognjišče┻ Misijonska govora bosta vsak dan ob 

10.15 in 17.00 (ponovitev med 22. in 24. uro), 

ob にど┻どど bo pogovorni večer. Zjutraj ob 5.00 

bo prenos ro:nega venca iz kapele Marije 

Pomagaj na Brezjah. 
 

錨 Molitev s škofi bo ta ponedeljek ob 21. uri. 
 

錨 Cvetno nedeljo boste obhajali doma po 

navodilih, ki so jih dali škofje (na naslednji 

strani).  
 

錨 Vabljeni, da zlasti ob petkih opravite kri:ev 
pot in molite za tiste┸ ki jih te:ijo stiske, 

nevarnosti in trpljenje.  
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
   

29. 3.     5. postna nedelja 

29.3.-4.4.  radijski misijon 

  5. 4.     cvetna nedelja  
 

Če se počutite osamljene ali prestrašene, morda 

potrebujete pogovor, nasvet, tolažbo. Na Škofijski 
Karitas Celje smo dosegljivi na številki 051 658 

299. Z veseljem bomo prisluhnili. Bodite in 

ostanite zdravi.           Škofijska Karitas Celje 

Župnijska Karitas A.M. Slomšek je zaprta. 
 
 

29. 3. 2020                  5. postna nedelja              Leto XVIく ジデく 13 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  

Ezekijel 37,12-14 
Psalm 130 
Rimljanom 8,8-11 
Janez 11,1-45 
 

 

Gospod Bog govorí: 
»Spoznali boste, da sem jaz 
Gospod, ko odprem vaše 
grobove in vas vzdignem iz 
vaših grobóv. Svojega duha 
denem v vas, da boste oži-
veli.« 
 

Pri Gospodu je obilje rešitve.  
 

In če prebiva v vas Duh 
njega, ki je obúdil od mrtvih 
Jezusa, bo on, ki je obúdil 
Kristusa od mrtvih, po svo-
jem Duhu, ki prebiva v 
vas, priklical v življenje tudi 
vaša umrljiva telesa. 
 

Jezus je rekel Marti: »Jaz 
sem vstajenje in življenje: 
kdor vame veruje, bo žível, 
tudi če umre; in vsak, ki živi 
in vame veruje, vekomaj ne 
bo umrl. Veruješ v to?« 
Odgovorila je: »Da, Gospod. 
Trdno verujem, da si ti 
Kristus, Božji Sin.« 
  

 
 

 

Kako do:ivljamo odhod v večnost naših 

bli:njih╂ Kako izrazimo so:alje╂ So to le 

vljudne besede ali globoko sočutje? Jezus 

je ob smrti prijatelja Lazarja pokazal 

svoje ne:no in sočutno srce. Še več┸ ob 
joku sestre se je tudi sam zjokal. Izrabil pa 

je prilo:nost┸ da je potrdil in poglobil 

Martino vero v večno :ivljenje┻ Vera v 

Jezusa je pogoj za dosego Očetove slave. 

Nihče ne more priti v nebeško kraljestvo 

razen z Jezusom, ki je pot in resnica. Ne 

ustrašimo se preizkušenj in trpljenja┻ Ta 
dele: je sprejel tudi Jezus┸ čeprav je 

najprej prosil Očeta┸ da mu odvzame ta 

kelih. Priznajmo, da nas je Jezus s svojim 

kri:em in vstajenjem rešil večne smrti.   

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

143.  JE PAPEŽ RES NE-

ZMOTLJIV?  
 

     Da, toda papež govori 
nezmotljivo le tedaj, ko v 
slovesnem cerkvenem 
načinu razglasi dogmo, 
to je sprejme obvezujočo 
odločitev v vprašanjih 
verskega ali nravnega na-
uka. Nezmotljivi značaj 
lahko imajo tudi učitelj-
ske odločitve zbora ško-
fov skupaj s papežem, 
npr. odločitve ekumen-
skega koncila.  
 

Papeževa nezmotljivost ni 
povezana z njegovo mo-
ralno integriteto in inteli-
genco. Nezmotljiva je prav-
zaprav Cerkev, saj ji je Je-
zus obljubil Svetega Duha, 
ki jo bo ohranjal v resnici in 
jo vedno globlje vodil v re-
snico. Če bi zanikali ali na-
pačno razlagali kakšno ver-
sko resnico, mora Cerkev 
imeti zadnjo besedo, ki po-
ve, kaj je prav in kaj ne. To 
je papežev glas, ki ima kot 
Petrov naslednik in prvi 
med škofi edino on oblast, 
da sporno resnico v skladu 
z izročilom Cerkve pred-
stavi vernikom kot 'zanes-
ljivo za verovanje' za vse 
čase. Temu rečemo: papež 
razglasi dogmo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NAVODILO ŠKOFOV  

za cvetno nedeljo 
 

1. Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v 
svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva. 
 

2. Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto 

mašo, če je mogoče ob 10.00 (ko je prenos sv. maše 
iz mariborske stolnice), brez navzočnosti ljudstva in 
brez somaševanja. Župnik naj vernike povabi k 

spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.  
 

3. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zele-

nja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki 

naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, 

butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. 

Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti 

vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na 
razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb ozi-

roma širjenja epidemije.  
 

4. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega na-

govora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 

11.30). 
 

5. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih 

omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne 
namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni 
račun župnije.  
 

6. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem 

in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer 

onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v 

srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje 

(Moj Bog, žal mi je …). Kadar kesanje prihaja iz lju-

bezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »po-

polno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje 

odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej 

pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi od-

puščanje smrtnih grehov (KKC 1452). 

KAKO 'BITI PRI MAŠI' PO TELEVIZIJI 

Kako smo pri maši po TV, radiju ali na medmrežju? 

Ni prav, da bi bogoslužje spremljali nezbrano ali kar 
tako mimogrede. Nek župnik je za svoje župljane 
pripravil naslednja navodila. 

1. Na sveto mašo se pripravimo. Pogledamo po-

nudbe in se odločimo, katero sveto mašo bomo 
obiskali. Da nas med mašo ne bo motila kuhinja 
ali kaj drugega. 

2. Uro pred sveto mašo se postimo, zato da bi lahko 
prejeli duhovno obhajilo. 

3. Se mašno oblečemo. Ne moreš k maši v pidžami 
ali v trenerki.  

4. Za družino pripravimo stole, ker to ni gledanje 
katerekoli oddaje, ampak je sv. maša. 

5. Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Če nimamo 
kar z navadno vodo, da se spomnimo krsta.  

6. Ko je čas za stanje, stojimo, sedimo in klečimo, 
kadar je treba. 

7. Kar govori ljudstvo skupaj glasno odgovarjamo. 

8. Dodamo družinske prošnje, ki smo jih že prej pri-
pravili. 

9. Poberemo miloščino. Po koncu epidemije bodo 
mnogi v stiskah in se bomo odločili komu bomo 
dali darove naše mašne nabirke. Božji dar kliče k 
temu da tudi sami darujemo. 

10. Ministranti lahko ministrirajo vsaj z zvonjenjem, 

če je pri hiši kakšen zvonček. 
11. Duhovno obhajilo lahko pospremimo z zahva-

lami, ki jih izrečemo na glas. 

12. Pri blagoslovu sprejmemo blagoslov z glasnim 

»amen«. 
13. Spremljamo sklepno pesem in še sami kaj zapo-

jemo.  

14. Po maši posedimo ob družinski mizi, popijemo 
kaj všečnega, pojemo kaj vitaminov ali sladkega. 
Si povemo kaj nam je bilo všeč. Kaj bomo za Je-
zusa storili v življenju. Nato se lahko spet preo-

blečemo v domača oblačila. 

 

 

 

 

 

DUHOVNO OBHAJILO
      

 

 

 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Amadej, vojvoda 

T Kornelija, mučenka  

S Irena in Agapa, mučenki 
Č Frančišek, redovni ust. 
P Sikst I., papež-mučenec  

S Izidor, škof  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Duhovniki imamo v naši 
kapeli sv. maše ob isti urah, 
kot je določeno, a brez nav-
zočnosti vernikov. Vabimo 
vas, da ste v duhu povezani 
s tem sv. opravilom. Božjo 
besedo za vsak dan najdete 
na hozana.si, prejmete pa 
lahko tudi duhovno obhajilo. 
Sklepni blagoslov pri vsaki 
maši namenimo vsem fara-
nom, ob nedeljah in prazni-
kih pa tudi blagoslov z Naj-
svetejšim. Križev pot opra-
vimo po sprejetem urniku. 
Vsak večer za vas zmolimo 
tudi rožni venec.   

Dvorišče je zaprto, a nas 
v potrebi lahko pokličete z 
zvoncem pri vratih, po tele-
fonu in na kakšen drug na-
čin. Bolniško maziljenje de-
limo v resni življenjski ne-
varnosti. Pogrebe zaenkrat 
opravimo brez sv. maše in 
le v ožjem krogu. Naročilo 
sv. maš sprejemamo po te-
lefonu 031 525 539 ali po e-
pošti, ki jo najdete v Glasilu 
na zadnji strani zgoraj. 

Njim, ki Boga ljubijo, vse 
pripomore k dobremu. 
  


