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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od 12. 10 do 18.10. 2020

Nekateri ljudje  
odklonijo Božje povabilo  
v kraljestvo veselja in si  
postavijo druge prioritete.  
Namesto da bi z gostiteljem  
praznovali, gredo rajši na njivo 
ali v trgovino.  
In vi - od česa si več obetate?

Vedno znova nas Gospod vabi k svoji mizi. Vedno je 
prosto mesto za nas. Znamo ceniti to povabilo? Rad 
bi zase odgovoril: vedno bolj - odkar spomladi nekaj 
časa zaradi epidemije ni bilo mogoče. Zaradi nepro-
stovoljne odpovedi je postalo dragocenejše tisto, kar 
se je zdelo samo po sebi umevno. 

OZNANILA:
•	Danes obhajamo 28. nedeljo med letom, v naši župniji 

pa slovesnost prvega svetega obhajila. 16 otrok bo prvič 
prejelo Jezusa pod podobo kruha.

•	V soboto, 17. oktobra 2020, bo sooblikovala sveto mašo 
ob 18.30 Slavilna skupina Veselje. Po sveti maši bo sla-
vilni večer - slavljenje. Vabljeni in povabite še druge, da 
bomo skupaj častili Jezusa v Nasvetejšem zakramentu. 
Slavilnega večera ne bo v primeru, če bodo sprejeti taki 
ukrepi, da ne bi dovoljevali bogoslužij.

•	Prihodnjo nedeljo, 18. oktobra 2020, bo Misijonska ne-
delja, ko bomo molili za naše misijonarje in jih podprli 
tudi z darovi. To bo priložnost, da razmišljamo o svojem 
vsakdanjem misijonskem poslanstvu. 

•	Na razpolago je nova številka župnijskega Glasila. Vze-
mite tudi drugi tisk. 

NAPOVEDNI KOLEDAR
•	V soboto, 7. novembra 2020, bo srečanje zakonskih ju-

bilantov. Vabljeni vsi, ki letos obhajate okrogli jubilej 
skupnega življenja. Skupaj se bomo Bogu zahvaljevali 
za prejete milosti, k temu nas vabi tudi zahvalna nedelja, 
ki jo bomo obhajali naslednji dan, 8. novembra. 

PONEDELJEK
 7.30 Za + Ivana Lubej, 
  + starše Lubej in Kresnik
18.30  Za + Stanislavo Lesjak (greg.) 
  Po namenu

TOREK
 7.30 Za + Marijo, Gašperja in  
  Pavleta Smrkolj
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.) 
 18.30  Za + Ano Zamernik
  Za + mamo Cilko

SREDA
	 7.30		Za	+	Frančiško	Voler
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
18.30		 Za	+	Jožico	Škulj

ČETRTEK
 7.30 Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
  Za	+	teto	Terezijo	Špilak
 18.30 Za + Zinko Petan

PETEK
 7.30 Za + Mihaela Vengušt, obl.
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
18.30  Za	+	Franca	Vrečarja

SOBOTA
	 7.30	 Za	+	mamo	Frančiško	Rezar 
  Za + Edija Planinška
 18.30 Za + Stanislavo Lesjak (greg.)

NEDELJA
	 8.00	 Za	+	Franca	Teržana
	 	 Za	žive	in	+	župljane
10.00  Za vse + Pajkove
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)

11. 10. 2020 28. nedelja med letom
BOŽJA BESEDA 
Iz 25, 6 - 10
Psalm 23
Filipljanom 4, 12 - 14. 19 - 20
Matej 22, 1-14

Gospod nad vojskami bo na 
Síonski gori pripravil vsem 
ljudstvom gostijo s sočnimi 
jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, 
s sočnimi in okusnimi jedmi, s 
prečiščenimi žlahtnimi vini. Na 
tej gori bo pretrgal zagrinja-
lo, ki zagrinja vsa ljudstva, in 
pokrivalo, ki pokriva vse naro-
de: za vselej bo uničil smrt.

V Gospodovi hiši bom prebival 
vse dni življenja.

Bratje in sestre, znam biti re-
ven in znam biti v obilju. Na 
vse mogoče sem se navadil: 
biti sit in biti lačen, biti v obilju 
in biti v pomanjkanju. Vse zmo-
rem v njem, ki mi daje moč. 

Svatba je pripravljena, toda 
povabljeni je niso bili vred-
ni. Pojdite torej na križišča in 
povabite na svatbo, kogar koli 
najdete.‹ Služabniki so odšli 
na potí in zbrali vse, ki so jih 
našli, hudobne in dobre, in sva-
tovska dvorana se je napolnila 
z gosti.

Leto XVI. št. 41

SPREJETI ALI ODKLONITI POVABILO
Nekateri kristjani svoje vernosti ne pokažejo na običajni, redni način. Bolj 
ali manj so se oddaljili od jedra Cerkve in nimajo živega stika z župnijskim 
občestvom. Ne hodijo k maši in ne prejemajo obhajila, se ne spovedujejo, se 
ne postijo in ne sklepajo cerkvene poroke – skratka živijo mimo cerkvenih 
zapovedi. Navadno tudi ne molijo in ne čutijo trdne pripadnosti Cerkvi. 
Zanje sicer ne moremo reči, da so neverniki ali odpadniki, niti da so moral-
no pokvarjeni. Pač pa odklanjajo povabilo, da bi se bolj dejavno vključili v 
Božje kraljestvo. Kot v priliki o svatbi tudi obrobni kristjani najdejo mnoge 
razloge in različne izgovore za svoj način življenja. To oddaljevanje se zač-
ne že v otroštvu, najbolj očitno se pokaže po birmi in se potem čez nekaj 
časa ponovi v novi generaciji. 

Kaj lahko naredimo, da bi to zaustavili? Tisti kralj je pošiljal služabni-
ke, naj gredo iskat povabljene – morda pa je ravno to naše mesto v Cerkvi. 
Samo – kako naj se tega lotimo? Seveda ne moremo nikogar prisiliti – še v 
lastni družini se to ne obnese. Ali naj delamo reklamo? To, kar ima Cerkev, 
ni preveč vabljivo med tolikimi drugimi ponudbami. Ali naj znižamo cene? 
Izkaže se, da tudi popustljivost brez vsakih zahtev ne rešuje stanja. Naj 
zamenjamo embalažo? Čeprav bi poskušali narediti vse čimbolj privlačno, 
za trajno na ta način ne bi pridobili nikogar. Ostaja nam torej samo trda 
pot osebnega prizadevanja: slišati in odgovoriti na Božje vabilo. In če bomo 
to naredili zares, bo ob nas gotovo še kdo zaslutil, da je vera nekaj lepega. 
Nobena stvar ne more nadomestiti Boga.



YOUCAT – katekizem 
Katoliške	cerkve	za	mlade

ZAKRAMENT POKORE IN 
SPRAVE
Zakrament pokore se imenuje 
tudi	zakrament	sprave,	odpušča-
nja, spreobrnjenja ali spoved. 

224. Zakaj nam je kristus poda-
ril Zakrament pokore in bolniš-
kega maZiljenja?

Kristusova ljubezen se kaže v tem, 
da išče izgubljene in ozdravlja 
bolne. Zato nam je podaril zak-
ramente ozdravljanja in obnove, 
v katerih nas osvobodi greha ter 
nas v telesni in duševni slabosti 
okrepi. 

226. Zakaj imamo vendar krst, 
ki nas spravi z Bogom; čemu 
potem potrebujemo še poseben 
Zakrament sprave?

Pravijo, da ni moderno 
spovedovati se. Sprva je to 
morda težko in zahteva veliko 
premagovanja. Vendar je ena 
največjih milosti, da smemo v 
svojem življenju vedno znova 
začenjati - resnično znova: 
povsem neobremenjeni in 
brez hipotek od včeraj, sprejeti 
z ljubeznijo in obdarjeni z 
novo močjo. Bog je usmiljen, 
ničesar si ne želi bolj srčno, 
kot da se potegujemo za 
njegovo usmiljenje. Kdor 
se spove, obrne nov, bel list 
v knjigi svojega življenja.

SVETNIKI v tem tednu
P Maksimiljan Celjski, mučenec
T Edvard, kralj 
S Silvan, mučenec
Č Terezija Avilska, c. učiteljica
P Marjeta, redovnica
S	Ignacij	Antiohijski,	mučenec
N 29. nedelja med letom 

PRVOOBHAJANCEM

POVABLJENI NA SVATBO
Bistvo pripovedi je poudariti, da so povabljeni na svat-
bo odklonili povabilo ter da se je gostitelj razjezil in jih 
izključil. S tem je naredil prostor drugim. Če to situacijo 
postavimo v Jezusovo okolje, ima predmet svojo primerja-
vo v stalnem spopadu med Jezusom, ki oznanja kraljestvo, 
in njegovimi nasprotniki: judovskimi voditelji, ki v svoje 
odklanjanje vpletajo večino judovskega ljudstva.  V od-
lomku je možno zaslediti tudi močne in pomenljive bese-
de: niso hoteli priti. Gre torej za hoteno, premišljeno, dob-
ro preračunano odklonitev. Ko so bili v drugo in dokončno 
neodložljivo povabljeni, se niso zmenili. Nočejo vstopiti 
v svatovsko dvorano, ženina ne priznavajo kot Mesija, ne 
priznajo, da to povabilo pripravlja na sodelovanje pri gos-
tiji, ki se bo nekega dne uresničila v nebeškem kraljestvu.  
V svatovsko dvorano nato pridejo drugi, dvorana se na-
polni in v njej so dobri in hudobni, kar pomeni: v Cerkvi 
ni vse sveto, v njej so tudi danes dobri in hudobni. Vendar 
tisti dan, ko bo Kralj dokončno prišel, bo popolno očišče-
nje. Hudobni bodo odstranjeni za večno. Čas pričakovanja 
tega trenutka je čas, v katerem se že obhaja mesijanska 
svatba, pa tudi čas priprave na večno svatbo; ponuja nam 
priložnost za pripravo svatovskega oblačila.

Nekaj bo še!

Prvo in najpomembnejše, o čemer 
pripoveduje Jezus, na žalost vedno 
znova pozabljamo zaradi glasnega 
vrveža in zaposlenosti v vsakdan-
jem življenju:  nebeško kraljestvo.
To je kraljestvo, ki ni od tega sveta 
in ga nismo mi ljudje ustvarili. Živl-
jenje ima svoj smisel - ne v samem 
sebi. Še nekaj je. Še nekaj bo. 

PRVO 
SVETO  OBHAJILO

Jezus z evharistijo, svojo 
skrivnostno navzočnostjo 
pod podoba kruha in vina, 
prinaša polnost življenja. 
On sam prihaja k nam in 
nas povezuje s seboj in nas 
dela deležne Božjega življe-
nja, skrivnostnega življenja 
Svete Trojice.
Kristusovo obiskovanje ni 
pojenjalo vse od časov prvih 
krščanskih skupnosti pa do 
današnjih dni, ko Gospodo-
vo večerjo po svoje obnav-
ljamo katoličani, pravoslav-

ni, anglikanci in protestanti raznih vej.
Kristus prihaja k vsem nam kot nevsiljivi gost in  nas sku-
ša povezovati med seboj. Vabi nas k medsebojni ljubezni. In 
prav ta ljubezen nam bo pomagala, da bomo znali prena-
šati drug drugega, da bomo znali drug z drugim potrpeti, 
da bo naše srce polno spoštovanja in razumevanja. S tem 
bomo na poseben način ostajali v njem, ki je Ljubezen, in 
on v nas!
Žal lahko ljudje v medsebojnih odnosih velikokrat odpove-
mo, a kot kristjani ne bi smeli. Moč nam namreč daje Kris-
tus s svojim Rešnjim telesom in s svojo Rešnjo krvjo. Vendar, 
a to priložnost sploh znamo izkoristiti? Srečanje z njim 
je blizu, le povabilu se je potrebno odzvati. Ne pozabimo: 
»Kdor je od tega kruha, bo živel vekomaj!«

KER JE ČISTA TVOJA DUŠA
IN PRIJAZEN TVOJ OBRAZ,

V PRVEM SVETEM OBHAJILU
ZDRUŽIVA SE TI IN JAZ.

SKUPAJ BOVA PREHODILA
VSE RAZDALJE IN POTI

IN ZA ROKO TE BOM VODIL
PRAV DO KONCA TVOJIH 

JAZ SEM JEZUS, TVOJ PRIJATELJ,
V TABERNAKLJU ČAKAM NATE.
V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

DAR LJUBEZNI HRANIM ZATE.

ČAKAM, ČAKAM. PRIDI, PRIDI,
ZDAJ ODPIRA SE NEBO.

ANGELI SE VESELIJO,
PESMI TI PREPEVAJO.

    V Rimskem misalu se nahaja nenaveden stavek V Rimskem misalu se nahaja nenaveden stavek 
  o Tereziji Avilski (1515-1582), ki ni tiskarska o Tereziji Avilski (1515-1582), ki ni tiskarska 

napaka: umrla je  v noči od 4. do 15. oktobra napaka: umrla je  v noči od 4. do 15. oktobra 
1582.  Vzrok : svetnica je umrla točno 1582.  Vzrok : svetnica je umrla točno 
v noči, ko je bila uveljavljena reforma v noči, ko je bila uveljavljena reforma 
gregorijanskega koledarja in je pri gregorijanskega koledarja in je pri 
štetju izpadlo 10 dni. Nenavaden zapis štetju izpadlo 10 dni. Nenavaden zapis 

za nenavadno žensko: Terezija je bila za nenavadno žensko: Terezija je bila 
mistikinja, redovna ustanoviteljica         mistikinja, redovna ustanoviteljica         

  in od leta 1970 cerkvena učiteljica.in od leta 1970 cerkvena učiteljica.

Kristus je do dna poznal človekovo slabotno naravo, zato je 
storil ta nedoumljivi korak. Postal je kruh življenja, da bi vsak, 
kdor prihaja k njemu in veruje, ne bil lačen ne žejen. Kajti le 
vera lahko približa vso moč in učinkovitost hrane, ki ponese 
človeka v Božje življenje in bivanje. Kristus je z nami v sv. 
Rešnjem telesu, v katerem se posebej razodeva Božja ljubezen.


