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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 26. 10 do 1. 11. 2020

OZNANILA:
•	Danes obhajamo 30. nedeljo med letom.
•	Na razpolago je nova številka župnijskega Glasila. 
•	Vzemite tudi drugi tisk:  

novo številko Družine, Ognjišča,  
don Boska in Napovednika 2020/21.

Priporočila  
slovenskih škofov za obhajanje  
praznika vseh svetih (1. november) 
in spomina vseh vernih rajnih (2. november) 
v času epidemije bolezni COVID-19
1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih 
rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj 
zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo 
grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za 
rajne.
2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega 
mesta (pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez 
blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov 
naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako 
bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.
3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo 
sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in 
prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni 
strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica 
pandemije COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves 
mesec november.
4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem 
duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v 
družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za 
prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane 
povabijo k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije.

NAČRTOVANI DOGODKI

1. Praznik vseh svetih (1. november) : svete maše ob 8.00 in 10.00. Ob 17. 30 molitve za 
rajne. Svete maše in molitve bomo duhovniki opravili brez ljudstva.
2. Na spomin vernih rajnih (2. november) bomo duhovniki v naši župniji darovali 
svete maše za vaše rajne - tudi za tiste, za katere ste prosili in napisali imena na listke. 
3. Zahvalno nedeljo bomo obhajali 8. novembra 2020.

PONEDELJEK
 7.30 Za + Branislavo Krajnc
	 	 Za	+	Franca	Selčana
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.) 
	18.30	 Za	+	sorodnike	Deželak

TOREK
 7.30 Za + Marijo Pustoslemšek
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.) 
 18.30  Za + teto Terezijo Špilak
  Za + Silvo Vaš (pogrebna)
 SREDA
 7.30  Za + Angelo Kladnik
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
  Za + Marijo Pevec
18.30  V	čast	sv.	Simonu	in	Tadeju	za	zdravje

ČETRTEK
 7.30 Za + Gabrijelo Polšak
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
 18.30 Za + Zinko Petan

PETEK
 7.30 Za + Ivana Lubej, starše  
  Lubej in Kresnik
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
  Za + Hermino Novak
18.30  Za prenehanje epidemije

SOBOTA
 7.30 Za	žive	in	+	dobrotnike	DBC 
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
	 	 Za	+	Franca	Ferleža
 18.30 Za + Vladko Planinšek

NEDELJA
	 8.00	 Za	žive	in	+	župljane
  Za + Jerneja Košca, + starše  
	 	 Peženel	in	+	Jelenove	
10.00  Za + Branislavo Krajnc 
  Za + Franca Štelcerja (greg.)

25. 10. 2020 30. nedelja med letom
BOŽJA BESEDA 
2 Mz 22,  20 - 26 
Psalm 18
1 Tes 1, 5 - 10
Matej 22, 34 - 40

To govorí Gospod: »Tujca ne iz-
koriščaj in ne zatiraj, kajti tujci 
ste bili v egiptovski deželi! Ne 
zatirajte nobene vdove in siro-
te! Če bi jih zatirali, bodo vpile 
k meni in gotovo uslišim njiho-
vo vpitje. 

Ljubim te, Gospod, moja moč 
in moja skala.

Sami namreč govorijo o nas, 
kako ste nas sprejeli in kako 
ste se spreobrnili k Bogu: od-
vrnili ste se od malikov, da bi 
služili živemu in resničnemu 
Bogu ter pričakovali iz nebes 
njegovega Sina. 

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, 
z vsem srcem, z vso dušo in z 
vsem mišljenjem. To je največ-
ja in prva zapoved. Druga pa je 
njej enaka: Ljubi svojega bliž-
njega kakor samega sebe. Na 
teh dveh zapovedih stoji vsa 
postava in preroki.«

Naučimo se ljubezni v svoji družini.      
V naši lastni družini imamo morda 
zelo uboge ljudi in jih sploh ne 
opazimo.  Nimamo časa, 
da bi se jim nasmehnili, 
nimamo časa, 
da bi se pogovorili drug z drugim. 
Prinesimo to ljubezen, to nežnost,
v naš lastni dom in 

videli bomo razliko.  (Sv. Terezija)

Leto XVI. št. 43
Ljubezen do 

Boga in bližnjega
Ljudje poznamo mnogo 
sreč, toda samo ljubezen 
nas zares osrečuje. Zato 
je resnično srečen samo 
človek, ki resnično ljubi. 
Iz tega, koliko smo srečni, 
smemo sklepati, koliko lju-
bezni je v nas. Iz tega, koli-
ko je naša mladina srečna, 
smemo sklepati, koliko lju-
bezni je v njej. Iz sreče, ki 
jo izžarevajo naše družine, 

smemo sklepati, koliko se njeni člani ljubijo. Iz sreče, ki jo odsevajo 
naša nedeljska srečanja, smemo sklepati, koliko ljubezni je v naših žu-
pnijskih občestvih. Iz količine sreče, ki jo doživlja današnje človeštvo, 
smemo sklepati na količino ljubezni, ki jo danes ljudje zmoremo. 

To je dobra krščanska kultura: v Boga 
verovati in mu zaupati - ljubiti njega in 
bližnjega. Vsak dan odgovoriti na Božjo 
ljubezen: da upoštevam njegovo bese-
do in grem po njegovi poti – v življenje. 



YOUCAT	–	katekizem	
Katoliške cerkve za mlade

228. Kdo more odpuščati grehe?

Samo Bog more odpuščati grehe. »Tvoji 
grehi so ti odpuščeni!« (Mr 2, 5) je Jezus 
rekel le, ker je Božji Sin. In le, ker jih je Je-
zus pooblastil, lahko duhovniki namesto 
Jezusa odpuščajo grehe.

Marsikdo govori: »To opravim nepos-
redno z Bogom, za to ne potrebujem 
duhovnika!« Bog pa hoče drugače. 
Pozna nas. Pri grehih lahko sebe ogo-
ljufamo, ker neprijetne zadeve radi 
pometamo pod preprogo. Zato Bog 
hoče, da svoje grehe izpovemo in jih 
priznamo iz obličja v obličje. Zato za 
duhovnike velja: »Katerim grehe od-
pustite, so jim odpuščeni; katerim jih 
zadržite so jim zadržani« (Jn 20, 23).

229. Kaj človeKa pripravi do Kesanja?

Iz spoznanja osebne krivde zraste hre-
penenje, da bi se poboljšali; to imenu-
jemo kesanje. Dosežemo ga, ko vidimo 
protislovje med Božjo ljubeznijo in svo-
jimi grehi. Tedaj smo polni bolečine nad 
svojimi grehi; sklenemo, da bomo svoje 
življenje spremenili, in vse svoje upanje 
stavimo na Božjo pomoč.

Pogosto odrivamo resničnost greha. 
Nekateri celo verjamejo, da bi morali 
proti občutkom krivde preprosto le 
psihološko ukrepati. Toda pristni ob-
čutki krivde so pomembni. To je tako 
kot v avtu: ko kazalec pokaže preko-
račitev hitrosti, ni kriv kazalec, ampak 
voznik. Kolikor bolj se bližamo Bogu, 
ki je sama svetloba, toliko jasneje se 
pokažejo tudi naše senčne strani. Toda 
Bog ni svetloba, ki sežge, ampak svet-
loba, ki ozdravlja. Zato nas kesanje 
priganja, da gremo v svetlobo, v kateri 
bomo popolnoma ozdravljeni. 

SVETNIKI v tem tednu
P Lucijan, mučenec
T Sabina Avilska, mučenka
S Simon in Juda Tadej, ap.
Č Mihael Rua, redovnik
P Marcel, mučenec 
S Volbenk (Bolfenk), škof
N Vsi sveti 

 MOLITEV ZA RAJNE

HIŠNA CERKEV (ECCLESIA DOMESTICA)
Krščanstvo se je začelo v hišni cerkvi, saj v prvih stolet-
jih, v časih preganjanja kristjanov, niso mogle obstajati 
cerkvene stavbe. To v znanosti ni več nesporno. Skupno 
življenje prvih kristjanov je potekalo v zasebnem okolju 
in v njihovih hišah oziroma stanovanjih. Izhodišče je bila 
družina. O tem poročajo Apostolska dela. Veliko govori o 
tem tudi apostol Pavel v svojih pismih.
Hišne cerkve ali hišne skupnosti obstajajo v različnih ob-
likah vse do danes. Na primer v deželah, kjer je krščanstvo 
še danes prepovedano ali kjer kristjani ne smejo izražati 
svoje vere v javnosti. Na primer hišne cerkve na Kitaj-
skem. Hišne cerkve pa seveda obstajajo tudi tam, kjer ne 
preganjajo kristjanov, ampak je to zavestno izbran način 
življenja krščanske vere. To je tesna povezava vere z vsak-
danjim življenjem. Pri tem so bogoslužja močneje vpeta v 
vsakdanje življenje in jih obhajamo prej v zasebnih pro-
storih kot pa v cerkvi. Tak primer je tudi gibanje »hišna 
cerkev«. 
V zadnjih mesecih so zaradi širitve virusa nastale take 
razmere, ko ne moremo skupaj obhajati bogoslužij. Zato 
je ena od možnostih, da se še bolj razvija hišna cerkev. 
Družina postaja hišna cerkev, saj je že po koncilu bilo re-
čeno, da je družina cerkev v malem. Družine se tudi pove-
zujejo. To je pripeljalo do razvoja in nastajanja različnih 
oblik krščanskih skupin in bogoslužij. 

NAJVEČJA ZAPOVED
Človek ne živi od vedno in ne 
bo vedno živel. Ne določa si 
začetka in trajanja svojega 
obstoja. Bivanje in vse, kar je 
z njim povezano, prejema. Ker 
je bivanje vrednota, ki je za 
človeka – če ni iztirjen – naj-
večja, ni težko razumeti, za-
kaj naj tistega, ki mu bivanje 
daje in vzdržuje, ljubi z vsem 
bitjem. Niti zapovedovati mu 
tega ne bi bilo treba, saj mu to 
narekuje narava. Če se obeša 
na stvari, se obeša na nekaj, 
kar je manj, kot je sam, in tako 
samega sebe ponižuje. Če se obeša na ljudi, ki so mu ena-
ki, bo z njimi vred propadel. Njegove ljubezni je vreden le 
tisti, ki je večji od njega in ki mu omogoča, da sploh more 
ljubiti, to je Bog.
Toda – kako Boga ljubiti, ko pa biva v nedostopni luči? 
Naredil se nam je dostopnega v vsakem človeku. Naš 
bližnji je vidna pot, po kateri nam nevidni Bog omogoča, 
da se mu bližamo. Po tej poti hodi, kdor bližnjega ljubi, 
ker v njem ljubi Boga. Ko pa v bližnjem ljubi Boga, največ 
stori zase, saj tako najbolj ljubi samega sebe.
In kaj je krščanski poklic drugega kot jasno razdajanje 
te ljubezni. V prvi vrsti do Boga – do vere, za dar katere 

smo hvaležni, da jo smemo 
posredovati tudi drugim. 
Neizmerno ljubezen, ki jo 
Bog deli slehernemu izmed 
nas, tako krepimo tudi v 
odnosih. Preko nje lahko 
drugi v nas spoznavajo pri-
sotnost Boga v tem svetu. 
Ta se razdaja vsakomur, le 
odpreti se mu je potrebno.
Kako malo je potrebno, da 
osrečimo sebe in druge. 
Pomagajmo ljudem spoz-
navati največjo zapoved! 
Ob njej bomo skupaj rasli 
in dali možnost, da preplavi 
svet. Vse od nekdaj stoji na 
njej in po njej bomo doča-
kali polnost časov.

Prvi kristjani so se zbirali na domovih, saj v sinagogah niso bili več dobrodošli. Pozneje 
so enako prakso nadaljevali tudi rimski kristjani, ker  so jih  pogosto grobo preganjali in 
so morali Boga častiti na skrivnem. Ti prvi prostori za češčenje so se imenovali “hišna 
cerkev”. Kmalu se je prvotni družini pridružil še kak posameznik ali kakšna druga verna 
družina. Dobivali so se pri kom doma, brali svete spise, se poučevali, v večji sobi so 
skupaj molili obrnjeni proti vzhodu. Redne svete maše še niso imeli. Za veliko noč so 
se ali odpravili tja, kjer je že bil škof in so z njim obhajali evharistijo, ali pa je bil od 
tam k njim poslan kak duhovnik. Ko se zaradi čedalje večjega števila kristjanov niso 
mogli zbirati pri nekom doma, so začeli razmišljati o nakupu hiše, ki bi jo preuredili za 
skupno molitev in sveto mašo ter za katehezo. Današnja situacija, ko vedno bolj upada 
število duhovnih poklicev, nas spodbuja k razmišljanju in načrtovanju prihodnosti, ko 
bo morda hišna cerkev zopet nova metoda, nov način življenja kristjanov. 

Ljubezen do Boga in do bližnjega 
je eno - to so postava in preroki.
Kdor izpolnjuje Božje zapovedi, 
tega Bog obdaja s svojo ljubeznijo.  
Kdor ljubi Božje zapovedi, ljubi 
Boga in njegovo stvarstvo. 

Na praznik vseh svetih in na dan vernih 
duš bomo molili za naše rajne. 
V naši župniji je običaj, da lahko 
napišete na listek imena svojih rajnih, 
za katere bomo molili pri rožnem vencu  
in darovali svete maše. Rožni venec 
bomo molili 1. novembra ob 17.30 v 
naši kapeli, svete maše pa darovali v 
naslednjih dneh. Kuverte z listki so na 
polici za tisk. Izpolnjene listke oddajte 
do 30.  oktobra v nabiralnik, ki je pred 
kapelo. 

Škofje vabijo v svojih priporočilih, da se 
na večer pred praznikom vseh svetih (1. 
november) in spominom vseh vernih 
rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo 
zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter 
povabijo k družinski in osebni molitvi 
za rajne (npr. rožni venec).

Kaj daje smisel zapovedim?  
Jezusov odgovor je jasen: 
dvojna zapoved ljubezni!  
Brez ljubezni so oškodovane 
tudi druge zapovedi. 

Bog,
ki nas obdaja sedaj v življenju,
nas bo sprejel tudi v smrti  
in nas objel s svojimi ljubečimi 
rokami.                                 Anselm Grün


