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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 5. 10. do 11. 10. 2020

OZNANILA:

Tudi tisti človek, ki gradi svoje življenje na Bogu in 
se nanj zanaša, ni s tem odrešen skrbi za zemeljske 
stvari. Kdor Boga vgradi v temelj svojega življenja 
kot gradbeni kamen, se veseli materialnih stvari, 
sveta. Končno je vse stvarstvo Božji dar. Ne gre za 
ali – ali, ampak zato, da Boga kot gradbeni kamen, 
kot nosilni kamen, kot vogelni kamen, vgradimo v 
življenje. Zaradi tega bo cela zgradba življenja do-
bila trdnost. Mnogim ljudem je kamen, ki so ga to-
liki gradbeniki zavrgli, postal vogelni kamen njiho-
vega življenja, to pomeni temeljni - nosilni kamen. 

•	Danes obhajamo rožnovensko nedeljo. Naj nam bo  
mesec rožnega venca priložnost in spodbuda, da po-
živimo molitev rožnega venca.

•	Začenjamo Teden življenja. Letos je tema tedna: »Da 
bi si bili dobri sopotniki na poti v prihodnost«.  Vse-
bine Tedna življenja bodo zajete na spletni strani: 
https://gibanjezazivljenje.si/#teden

•	Jutri ob 18.00 bo imela srečanje zakonska skupina. 
•	Prihodnjo nedeljo bo v naši župniji slovesnost prvega 

svetega obhajila. Vključimo v svoje molitve prvooha-
jance in njihove družine, da se bodo dobro pripravili 
na ta pomemben dogodek in bodo radi hodili k sveti 
maši in prejemali sveto obhajilo. V sredo, četrtek in 
petek vabljeni k tridnevnici.

•	Najlepša hvala vsem, ki ste danes darovali za potrebe 
naše župnije.  

•	Vzemite novo številko Glasila in tudi drugi tisk. 

Napovedni koledar
•	V ponedeljek 12. oktobra 2020 bo srečanje članov        

Župnijskega pastoralnega sveta. 
•	V soboto 17. oktobra 2020 bo slavilni večer, ki ga bo so-

oblikovala Slavilna skupina Veselje. Skupina bo pela že 
pri maši ob 18.30, po maši pa bo slavljenje. 

•	Srečanje zakonskih jubilantov bo v soboto 7. novembra 
2020. 

•	Zahvalna nedelja bo 8. novembra 2020 . 

PONEDELJEK
 7.30 Za + očeta Bogomira Rezarja
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
 18.30 Za + Rafka Vidmajerja
  Za + Marijo Pevec, 8. dan

TOREK
 7.30 Za + Mirka Podbrežnika 
  Za + Terezijo, 2 Ludvika in  
  Hermana Krajnc
 18.30  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
  Za + mamo Cilko

SREDA
 7.30  Za + Franca Poličnika
  Za + iz družin Oselj in   
  Vehovec
18.30  Za + Franca Teržana
  Za Stanislavo Lesjak (greg.) 

ČETRTEK
 7.30 Za + Gabrijelo Polšak
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
 18.30 Za +  Franca Ocvirka
  Za + Stanka Laznika

PETEK
 7.30 Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
 18.30 Za + Marijo Ramšak
  Za + Terezijo Špilak

SOBOTA
 7.30 Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
  Za + Martina in Marijo   
  Kociper ter + brata Franca
 18.30 Za + iz družine Mlakar

NEDELJA
 8.00 Za + Alojza Jančiča
  Za + Stanislavo Lesjak (greg.)
10.00  Za žive in + župljane
  Za + moža Martina Stožirja

4. 10. 2020 27. nedelja med letom
BOŽJA BESEDA 
Izaija 5, 1-7
Psalm 80
Filipljanom 4, 6-9
Matej 21, 33-43

Kajti hiša Izraelova je vinograd 
Gospoda nad vojskami, Judovi 
možje so nasad njegovega veselja. 
Upal je, da bo pravica, pa glej, za-
tiranje, da bo pravičnost, pa glej, 
vpitje.

Hiša Izraelova je Gospodov vinograd

Sicer pa, bratje, vse, kar je res-
nično, kar je vzvišeno, kar je 
pravično, kar je čisto, kar je lju-
beznivo, kar je častno, kar je ko-
ličkaj krepostno in hvalevredno, 
vse to imejte v mislih. Kar ste se 
od mene naučili, prejeli, slišali 
in videli, to delajte. In Bog miru 
bo z vami.

Jezus jim je rekel: »Ali niste ni-
koli brali v Pismih: ›Kamen, ki 
so ga zidarji zavrgli, je postal 
vogelni kamen. Gospod je to 
narédil in čudovito je v naših 
očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo 
se vam bo Božje kraljestvo in 
dalo ljudstvu, ki bo obrodilo 
njegove sadove.«

Jezus 
vogelni ali 

zavrženi kamen

Ob prispodobi o zavrže-
nem kamnu se lahko za-
mislimo. Judje so Jezusa 
zavrgli, kot zidar zavrže 
kamen, ki se mu ne zdi 
uporaben ali mu je celo 
v napoto. Pa je prav ta 
zavrženi kamen postal 
vogelni kamen človeške 
zgodovine. Ne le da po 
njem štejemo leta, tem-
več se je z evangelijem v 

resnici začelo na svetu dogajati nekaj novega.
Takšnih zavrženih kamnov je bilo že mnogo v zgo-
dovini človeštva in v naši osebni zgodovini. Evan-
gelij je opomin vsem, ki se hočejo na silo znebiti 
neljubih ljudi, pa tudi tistih, ki zatirajo v sebi glas 
vesti. Prav ti ljudje in ti glasovi vesti bi bili marsik-
daj pravi Božji blagoslov, če bi jih poslušali. 
Ob tem naj bi se zamislili tudi tisti, ki bi radi izrinili 
iz javnosti vse, kar je Božje, versko in cerkveno. Ni 
se samo enkrat v zgodovini izkazalo, da je zavrženi 
kamen ponovno zavzel svoje prejšnje mesto, zidarji 
pa so bili zamenjani. 

Leto XVI. št. 40



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

222.  Lahko evharistijo de-
Limo tudi nekatoLiškim kristja-
nom?

Sveto obhajilo je izraz edinosti 
Kristusovega telesa. H katoli-
ški Cerkvi spada, kdor je v njej 
krščen, sprejema njeno vero in 
živi v edinosti z njo. Bilo bi pro-
tislovno, če bi Cerkev k obhajilu 
povabila ljudi, ki (še) ne spreje-
majo vere in življenja Cerkve. Ve-
rodostojnost znamenja evharisti-
je bi trpela škodo. 

Posamezni pravoslavni kristja-
ni lahko prosijo za prejem 
svetega obhajila v katoliškem 
bogoslužju, ker delijo evhari-
stično vero katoliške Cerkve, 
medtem ko njihova skupnost 
še ne živi v polni edinosti s 
katoliško Cerkvijo. Članom dru-
gih krščanksih veroizpovedi 
lahko podelimo sveto obhajilo 
v posameznih primerih tedaj, 
ko obstaja velika potreba in 
je prisotna vera v evharistično 
navzočnost. Skupno obhajanje 
katoliške evharistije in evan-
geličanske Gospodove večerje 
je sicer cilj in hrepenenje vseh 
ekumenskih prizadevanj, ven-
dar je napačno, če bi to skupno 
obhajanje predpostavljali, ne 
da bi vzpostavili realnost Kris-
tusovega telesa v eni veri in v 
eni Cerkvi; omenjeno skupno 
obhajanje je napačno in zato ni 
dovoljeno. Ostala ekumenska 
bogoslužja, v katerih kristjani 
različnih veroizpovedi skupaj 
molijo, so dobra in jih želi tudi 
katoliška Cerkev. 

SVETNIKI v tem tednu
P Marija Favstina, redovnica
T Bruno, ust. kartuzijanov
S Rožnovenska Mati Božja
Č Benedikta, mučenka
P Abraham in Sara, očak in žena
S Danijel, mučenec
N 28. nedelja med letom 

HVALNICA STVARSTVA
Sončna pesem je izraz 
Frančiškove povezanosti z 
naravo in njegove ljubezni 
do nje. 

Hvaljen bodi, moj Gospod, 
zavoljo vseh tvojih stvari, 
posebno zavoljo sonca, 
velikega brata, ki razve-
seljuje dneve za nas. Lepo 
je in v velikem sijaju žari, 
tebe Najvišji odseva.

Hvaljen bodi, moj gos-
pod, zavoljo sestre lune 
in zvezd; ustvaril si jih na 
nebu jasne, drage in lepe.

Hvaljen bodi, moj Gospod, 
zavoljo brata vetra in zra-
ka, v oblačnem in jasnem 
vremenu vsakega časa, ki 
z njim svoja bitja ohra-
njaš.

Hvaljen bodi, moj Gospod, 
zavoljo naše sestre vode; 
zelo koristna je in poniž-
na in dobra in čista.

Hvaljen bodi, moj Gos-
pod, zavoljo ognja, dra-
gega nam brata, ki z njim 
razsvetljuješ nam noč, in 
je lep, veder, krepak in si-
len.
(2. - 6 kitica)

Vsak ustvarja  
Kristusovo podobo

Sveti Frančišek Asiški
Po svetem Frančišku Asiškem 
je Boža dobrota in ljubezen 
postala na zemlji vidna. Božja 
dobrota in ljubezen do vsega 
stvarstva. Frančišek je pridigal 
ptičem in ukrotil volka v mestu 
Gubbio. Papež Janez Pavel II. pa 
ga je 29. novembra 1979 razgla-
sil za zavetnika ekologije.
Sveti Frančišek je izkazoval 
svojo ljubezen vsem stvarem. 
Govoril je o sobivanju z vsem, 

kar je Bog je ustvaril. Njegova Sončna pesem je ena 
sama hvalnica Bogu za stvari in darove, ki prihajajo 
od Stvarnika samega. Živel je globok odnos s Stvarni-
kom ter zdrav odnos z vsem stvarstvom. Vabi nas, da 
v stvarstvu vidimo čudovito knjigo po kateri nam Bog 
govori ter nam posreduje del svoje lepote in dobrote: 
»Zakaj iz velikosti in lepote ustvarjenih reči moremo s 
primerjanjem motriti njihovega Stvarnika« (Mdr 13.5).

Rožni venec - po Mariji k Jezusu
Molitev rožnega venca v bistvu ni marijanska, ampak 
kristološka molitev. Z jagodami rožnega venca in neneh-
nim ponavljanjem molitve »Zdrava Marija«, bi se kristjani 
radi dali voditi Marijini roki k odločilnim podobam svoje 
vere. Oče in mati lahko otroke vodita za roko v svet mo-
litve in vere, da ga 
z njuno pomočjo 
čim bolj spozna-
vajo in doživljajo.

Molitev rožnega 
venca nas trga 
iz drobnjakar-
stva vsakdanjega 
življenja ter nas 
dviga v veliči-
no srečanja z živim Bogom. S tem pa tudi naše vsakda-
nje reči dobijo večnostno dimenzijo. Ko se zadržujemo v 
premišljevanju Božjih skrivnosti, zremo kakor skozi okno 
na življenje Jezusa Kristusa, še več, postajamo celo nje-
govi sodobniki; naše življenje se prepleta z njegovim.

Ob neki priložnosti je Jezus rekel, da 
se bo od tistega, ki mu je bilo veliko 
zaupano, tudi veliko terjalo (Lk 12,48). 
Judovskim velikim duhovnikom in 
starešinam ljudstva je tako bilo veliko 
zaupano: vinograd, ki ga je gospodar s 
posebno skrbjo zasadil, ga ogradil, iz-
kopal v njem tlačilnico in sezidal stolp. 
Zaupano jim je bilo ljudstvo, ki ga je 
Bog izmed vseh drugih izbral zase, 
sklenil z njim zavezo  in ga obdaril z 
razodetjem, o čemer drugi narodi niti 
sanjali niso. Upravičeno je pričakoval 

vsaj dober, če že ne obilen in žlahten pridelek.
Dočakal je mnogo hudih razočaranj. Največje pa je bilo, da so najemniki Sina, 
ki ga je poslal po pridelek, ubili. Bog se je pustil premagati od ljudi, ostal je brez 
vinograda, brez pridelka in brez Sina. Hudobneži si pohlepno delijo plen.
Pa so se ušteli. V svoji zaslepljenosti so zavrgli vogelni kamen in stavba se jim je 
sesula. Vinograd jim je bil vzet in dan drugim. Vogelni kamen je bil uporabljen 
drugje za mnogo večjo zgradbo. Sinova smrt je prinesla življenje neštetim posi-
novljencem. Bog je tako hotel in čudovito je v naših očeh.
Če bi povzeli sporočilo prilike, bi lahko rekli: Kristus, pred očmi vseh ponižani 
in na križ povzdignjeni obsojenec, od zidarjev zavrženi kamen, združuje v sebi 
vse, ki so po krivici obsojeni, ponižani, zavrženi ali pobiti. Pravi, da bo vse to 
postalo temelj nečesa novega in odrešenega, kar bo nekaj nedojemljivo lepega 
in prijetnega za vse, ki bodo lahko tega deležni.

Kdor sprejme vogelni kamen, 
postane sam živi gradbeni kamen, 
postane del Kristusovega telesa.

Prispodobo kamna, ki jo 
uporabljajo evangelisti, najdemo 
že v psalmu 118, ki pravi: „Kamen, 
ki so ga zidarji zavrgli, je postal 
vogalni kamen.“ Prispodoba 
v evangeliju je postavljena 
na konec prilike o hudobnih 
viničarjih. Tudi apostol Peter 
uporabi prispodobo kamna in 
v svojem prvem pismu pravi, da 
je ta kamen Kristus. S tem pa ne 

konča misel, ampak je rečeno, da smo tudi mi, ki verujemo v Kristusa 
v igri.:  „Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo.“


