OZNANILA:

SVETE MAŠE od
3. 7. do 9. 8. 2020
ponedeljek:
7.30 za + Franca Irnarja, greg.
18.30 za + Zinko Petan
torek:
7.30 za + Ivana Kladnika
18.30 za + Franca Irnarja, greg.

sreda:
7.30 za + Albina Prepadnika
18.30 za + Franca Irnarja, greg.

četrtek:
7.30 za + Franca Irnarja, greg.
18.30 za duhovne poklice in
kanonizacijo A.M.Slomška

(prvi) petek:
7.30 za + Franca Irnarja, greg.

18.30 za + Aleša Laknarja, 30.dan

sobota:
7.30 za + Franca Irnarja, greg.
18.30 za + Franca Teržana

NEDELJA:
8.00 za + Ivana Balona ter Ivana
in Ano Šuster
za + Franca Irnarja, greg.
10.00 za + Franca in Hermino
Golhleb, obl.
za žive in + farane

Nepričakovano se je v večnost
preselila GABRIJELA POLŠAK
(82) z Bernekerjeve 10. Gospod
naj ji nakloni mir in pokoj.
Če razpade naša zemeljska hiša, ki
je le šotor, imamo zgradbo od
Boga, ki ni narejena z rokami in je
večna, v nebesih (2 Kor 5,1).

● Od Božje ljubezni nas ne more nič ločiti: niti
težave, niti naša mlačnost ali grešnost, lenoba ali nevera. Z Božje strani je torej naklonjenost zagotovljena. Za sprejem te ljubezni
sta potrebni naša odprtost in sodelovanje.
● Petek je prvi v mesecu avgustu. Jezusovo in
Marijino srce nas ohranjata v veri in
poživljata našo ljubezen do Boga in ljudi.
Vabljeni k sv. spovedi za odpuščanja grehov
in prejem novih milosti.
● Na Krištofovo nedeljo ste v sklad Miva
Slovenija za prevozna sredstva slo-venskih
misijonarjev darovali 312 €. V imenu
Misijonskega središča Slovenija Bog povrni.
● Po odločitvi redovnega predstojnika in dekretu upravitelja naše škofije je s 1. avgustom uradno potekla služba župniku Tonetu
Liparju, zanjo pa je bil imenovan Štefan
Krampač, ki je bil doslej župnik v Radencih.
Novi župnik bo prevzel službo v našem
občestvu po Velikem šmarnu.
● Zaradi širjenja virusne epidemije je pri maši
obvezna uporaba mask in upoštevanje drugih varnostnih navodil. Naročeno je, da udeleženci pri nedeljski sv. maši daste v škatlico
listek s svojo telefonsko številko, ki jih bomo
hranili 30 dni. V primeru izbruha žarišča
bodo številke na voljo inšpekciji, oz. zdravstvenim službam. Ne pozabimo se priporočati nebeškim zavetnikom za odvrnitev te
preteče nevarnosti.
● Vzemite Glasilo in novo številko Ognjišča.

POVABILO
Kdor ne more priti k maši, naj izrazi svojo željo,
da mu za prvi petek prinesemo obhajilo na dom.

2. 8. 2020

18. nedelja med letom

Leto XVI. št.

31

BOŽJA BESEDA
Izaija 55,1-3
Psalm 145
Rimljanom 8,35.37-39
Matej 14,13-21
Poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša
duša. Nagnite svoje uho in
pridite k meni, poslušajte in
bo živela vaša duša.

Vsak petek se na našem dvorišču zbere
več ljudi, ki čakajo na kruh, ki jim ga pripelje Karitas, kot vernikov, ki so tisto jutro
v kapeli pri sv. maši. Kruh je znamenje
Božje naklonjenosti, saj zanj prosimo v
Gospodovi molitvi. Z njim je Jezus čudežno
nahranil množico, ki se je zbrala pri njem,
da bi se nahranila z njegovo besedo življenja, prejela telesno zdravje in duhovno
moč. Ne delajte (le) za jed, ki ima le kratkotrajen učinek, ampak za tisto, kar
trajno ostane, spodbuja Jezus še danes.
Vabi nas k sveti maši, kjer nas nahrani z
Besedo, ki utrjuje vero, hrani upanje in
oživlja ljubezen. Predvsem pa nas hrani s
Kruhom večnega življenja.

Gospod dobrotno
svojo roko.

odpira

Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali
nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali
meč? Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po
njem, ki nas je vzljubil.
In vêlel je ljudem, naj sedejo,
vzel pet hlebov in dve ribi, se
ozrl v nebo, jih blagoslôvil,
razlomil hlebe in jih dal
učencem, ti pa množicam.
Vsi so jedli in se nasitili ter
pobrali koščke, dvanajst polnih košar.

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
198-199. JE KRST EDINA
POT DO ZVELIČANJA?
KDO SME KRSTITI?
Normalno podeli zakrament sv. krsta škof, duhovnik ali diakon. V sili lahko
krsti vsak kristjan, celo
vsak človek, tako da vlije
vodo na glavo krščenca in
govori: »Jaz te krstim v
imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha.« Za vse, ki
so sprejeli evangelij in slišali, da je Kristus »pot, resnica in življenje« je krst
edina pot k Bogu in k zveličanju. Ker je Jezus umrl
za vse ljudi, zato najdejo
zveličanje tudi tisti ljudje,
ki niso imeli priložnosti, da
bi spoznali Kristusa in
vero, ki pa s poštenim srcem iščejo Bog in živijo po
vesti (to je krst želja).
Bog je zveličanje navezal na
zakramente. Zato jih mora
Cerkev neutrudno ponujati
ljudem. Bog sam pa ni vezan
na svoje zakramente. Kamor
Cerkev ne pride, ali kjer
ostane neuspešna, tam Bog
sam utre ljudem drugo pot do
zveličanja v Kristusu. »Če
namreč živimo, živimo za
Gospoda; in če umiramo,
umiramo za Gospoda. Naj živimo ali umiramo, smo Gospodovi« (Rim 14,8).

IZ ODLOKOV O MENJAVI ŽUPNIKA

Ljubezen do Kristusa

Dragi brat Tone Lipar, SDB
Na predlog Tvojega predstojnika inšpektorja mag.
Marka Košnika si po tem odloku v skladu z Zakonikom cerkvenega prava, št. 682 s 1. 8. 2020 razrešen
službe župnika Župnije Celje – bl. A. M. Slomšek ter
imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.
Ob spremembi Tvoje službe se Ti zahvaljujem za
Tvoje dušnopastirsko delo v župniji in dekaniji. Naj
še naprej rojeva bogate sadove.
Naj Te vedno spremlja Božji blagoslov, varstvo
Marije Pomočnice ter zgled in priprošnja sv. Antona,
sv. Janeza Boska in bl. Antona Martina Slomška.
Pozdrav v Gospodu.

Vsa svetost in popolnost duše je v ljubezni
do Jezusa Kristusa, našega Boga, naše največje
dobrine in našega odrešenika. Ljubezen združuje in ohranja vse kreposti, ki človeka delajo
popolnega. Ali Bog morda ne zasluži vse naše
ljubezni? Od vekomaj nas je ljubil. »Premisli,
človek, - tako nam govori - da sem jaz prvi, ki
sem te ljubil. Ni te še bilo na svetu niti sveta samega še ni bilo, jaz pa sem te že ljubil. Odkar
sem, te ljubim.« Ker je Bog vedel, da dobrote
privabljajo človeka, ga je hotel s svojimi darovi
pridobiti, da bi ga ljubil: »S tistimi vezmi bom
pritegnil ljudi, da me bodo ljubili, s kakršnimi se
dajo ujeti: z vezmi ljubezni.« Na to so merili vsi
darovi, ki jih je dal človeku. Podaril mu je dušo,
ki ima - po njegovi podobi - spomin, razum in
voljo; dal mu je telo, ki ima različne čute; zanj
je ustvaril tudi nebo in zemljo in toliko množino
stvari. Iz ljubezni do človeka je vse ustvaril, da
bi vse te stvari služile ljudem, človek pa naj bi
zaradi tolikih dobrot njega ljubil.

Dragi brat mag. Štefan Krampač, SDB
Na predlog Tvojega predstojnika inšpektorja
mag. Marka Košnika Te s tem odlokom v skladu z
Zakonikom cerkvenega prava, št. 682 s 1. avgustom
2020 imenujem za župnika župnije Celje – bl. Anton
Martin Slomšek.
Ob Tvojem prihodu v Škofijo Celje ter v župnijo
Celje – bl. A. M. Slomšek Ti želim obilo Božjega blagoslova. Naj te spremlja varstvo Marije Pomočnice
ter zgled in priprošnja sv. Štefana, sv. Janeza Boska
in bl. Antona Martina Slomška.
Pozdrav v Gospodu
Rok Metličar, škofijski upravitelj

Za misijonarje – AKCIJA MIVA
V zahvalo za srečno prevožene kilometre in s
prošnjo za Božje varstvo še vedno lahko podprete nakup prevoznih sredstev za delo naših
misijonarjev. Dar za SKLAD MIVA izročite v župnijski pisarni ali na TRR: NLB SI56 0201 4005
1368 933 sklic 00 249500. Bog povrni.

Toda ni nam hotel dati samo teh lepih
stvari; da bi si pridobil našo ljubezen, je šel celo
tako daleč, da nam je sam sebe vsega daroval.
Tako daleč je šel večni Oče, da nam je podaril
svojega edinega Sina. Ko je videl, da smo vsi po
grehu mrtvi in brez njegove milosti, - kaj je storil? - V svoji neskončni, da, preveliki ljubezni
do nas - kot pravi apostol -, je poslal svojega
ljubljenega Sina, da bi za nas zadostil in nam vrnil po grehu izgubljeno življenje. Ko pa nam je
podaril Sina, ki mu ni prizanesel, da bi nam prizanesel, nam je obenem dal vse dobrine: milost,
ljubezen in raj.
sv. Alfonz Marija Ligvorij

SVETNIKI v tem tednu
P Lidija, SP. žena
T Janez Vianej, duhovnik
S Marija Snežna
Č Jezusova spremenitev na gori
P Sikst II., papež
S Dominik, ust. dominikancev
N 19. nedelja med letom

INFO TOČKA
Zaradi nove širitve nevarnosti okužbe z virusom
Covid-19 tudi v cerkvi upoštevamo navodila: razkuževanje rok, uporaba mask,
razdalja 1.5 m. Tudi v spovednico gremo z masko. Za
vse dogodke v kapeli, ko je
navzočih več kot 10 ljudi, je
potrebno zbrati telefonske
številke udeležencev, ki jih
v zaprti kuverti hranimo 30
dni, da bi bili za primer izbruha žarišča na voljo
zdravstveni ustanovi.
Pri vseh vhodih je na voljo razkužilo. Stole v kapeli,
mize v SMC, vrata in kljuke
redno razkužujemo in prezračujemo prostore.
Krsti so ob upoštevanju
istih varnostnih ukrepov.
Večje slovesnosti (prvo obhajilo, birme) naj bodo na
prostem in so prestavljene
na jesenski čas. Pri pogrebih se držimo navodil pogrebne službe.
Skrbimo za svoje zdravje
in zdravje vseh.

