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OZNANILA:

• Danes obhajamo 33. nedeljo med letom.
• Na razpolago je nova številka župnijskega Glasila.

G l a s i l o
župnije Celje

Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19

SVETE MAŠE

od 16. 11 do 22. 11. 2020
PONEDELJEK

7.30 Za zdravje zdravstvenih 		

		delavcev
		 Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + Albina Kostrevca

18.30 Za + iz Spominov

TOREK

7.30 Za + stare starše Ano in
		 Franca ter Cilko in Marjana
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
Za + Romano Lukovič
18.30 Za + teto Terezijo Špilak

SREDA

7.30 Za + Avgusta Strmčnika
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + ohranitev vere
18.30		 Za + duhovnike

ČETRTEK

7.30 Za zdravje
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + Zinko Petan

18.30 Za + Leder Antona

PETEK

7.30 Za + Branislavo Krajnc
		 Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + teto Terezijo Špilak
18.30		 Za + Marijo Pevec

SOBOTA

7.30 Za + Franca Štelcerja (greg.)

		 Za + mamo Cilko
Za + Franca Vrečarja

18.30 Za zdravje

NEDELJA

8.00 Za žive in + cerkvene pevce
		
V čast in zahvalo Kristusu
		Kralju

10.00 Za + Franca Štelcerja (greg.)

Za + Cecilijo Operčkal
		 Za + Branislavo Krajnc

Povezava, kjer si lahko v celoti preberete navodila: https://katoliska-cerkev.si/
navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-epidemije-covid-19201113.
Nekatera od teh navodil:

1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška
laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce
in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene
so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega
gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš,
podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno
obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim
delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo
nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej.
V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete maše na TV
Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem
svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično
– enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V
tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno
dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli
ali na drugem primernem kraju.
6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika
ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.
11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na
daljavo.
12. Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino
ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred
obiskom in po njem razkužita roke.
Ta navodila začnejo veljati v petek 13. novembra 2020.

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)

15. 11. 2020

Blaženi A. M.
Slomš ek

33. NEDELJA MED LETOM

Leto XVI. št. 46

BOŽJA BESEDA

Kdor hoče v strahu
zaščititi
obstoječe,
tvega,
da bo prav to
izgubil,
kar bi rad
obvaroval.
Seveda
tudi druga pot ni brez tveganj.
Kdor pa veruje, ima pogum, da bo vzdržal v tej negotovosti.

Resna pripoved na predzadnjo nedeljo cerkvenega leta. Potem
pride še nedelja Kristusa Kralja – jasna napoved, kdo je „šef”, kralj,
Gospod ... za kaj gre pravzaprav v našem življenju in veri. Prav zato
je ta nedelja postavljena na konec leta. Resni zvoki so to! Narediti je
potrebno bilanco. Resnično, neprijetno in nelagodno je to, ampak
večkrat je nekaj takega potrebno: narediti obračun, pregledati
življenje, predramiti se in biti pozoren na posledice svojih dejanj.
V evangeliju je postavljeno vprašanje, kaj sem naredil s tem, kar
mi je bilo zaupano. Ali sem se tega, kar imam, krčevito oklepal,
prepuščal strahu in sem na nek način postal „neploden“? Ali pa
sem si upal tvegati ter modro in odgovorno zaupal? In zato bil
obdarjen z velikodušnostjo in obiljem? Seveda življenje ni tako
jasno in preprosto. Kakšno držo sem zavzel? V priliki je opisan
osnovni vzorec človeškega obnašanja. Jezus nas vabi k tveganju
in zaupanju. »Nagrada«, sadovi bodo čudoviti: poleg obilja je
dvakrat omenjeno vabilo k veselju: »Vstopi v veselje svojega
Gospoda!« Kako čudovito, da bomo deležni Boga in njegovega
veselja!

Prg 31, 10-13. 19-20. 30-31
Psalm 128
1 Tes 5, 1-6
Matej 25, 14 - 30

Milina je varljiva in lepota je
prazna, žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale.

Blagor vsakomur, ki se boji
Gospoda.
Nismo sinovi noči in ne teme,
zato nikar ne spimo kakor
drugi, ampak bodimo budni
in trezni.
»Neki človek se je odpravljal
na potovanje in je sklical svoje
služabnike ter jim izróčil svoje
premoženje. Enemu je dal pet
talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.
Ta, ki je prejel pet talentov, je
šel takoj z njimi trgovat in je
pridóbil pet drugih. Prav tako
je tisti, ki je prejel dva, pridóbil
dva druga. Oni pa, ki je prejel
enega, je šel, skôpal jamo in
skril denar svojega gospodarja.

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade
236. Ali obstajajo grehi, ki so tako
težki, da navaden duhovnik ne more
odvezati od njih?
So grehi, v katerih se človek popolnoma odvrne od Boga in si obenem
zaradi teže dejanja nakoplje izobčenje (ekskomunikacijo). Pri grehih, ki
so obloženi z 'izobčenjem', lahko da
odvezo le škof ali v nekaterih primerih celo edino papež. V smrtni nevarnosti lahko vsak duhovnik odveže od
vseh grehov in izobčenja.
Škof, ki brez papeževega naročila
posveti duhovnika v škofa, se avtomatično izključi iz zakramentalnega občestva; Cerkev to stanje
le ugotovi. Izobčenje ima namen
grešnika poboljšati in spet privesti
na pravo pot.
234. Sme

duhovnik pripovedovati

naprej nekaj, kar je izvedel pri spovedi?

Ne, pod nobenim pogojem. Spovedna molčečnost velja abolutno. Vsak
duhovnik bi bil izobčen, če bi drugim
ljudem povedal nekaj, kar je izvedel
pri spovedi. Duhovnik tudi policiji ne
sme tega niti povedati niti namigniti.
Duhovniki tako rekoč ničesar ne
jemljejo bolj resno kot prav spovedno molčečnost. So duhovniki,
ki so jih zaradi tega mučili in so
šli v smrt. Zato lahko brez zadržka
odkrito govorimo in se lahko zelo
mirno zaupamo duhovniku, čigar
edina naologa v tem trenutku je,
da je povsem 'Božje uho'.

SVETA ELIZABETA

se je zgledovala po Jezusu in
ga radikalno posnemala. Hči
ogrskega kralja Andreja II. in
Gertrude je kot otrok prišla v
Wartburg in je s 14 leti postala
žena deželnega grofa. Bila je
navdušena nad zglednim in
ubožnim življenjem prvih
frančiškanov, ki so prišli v
Eisenach. Sprejela je njihovo
duhovnost. Živela je v času
svetega Frančiška in Klare.
Požrtvovalno je skrbela za ljudi,
ki v takratni družbi niso imeli
pravega mesta. Tudi takrat ni odnehala, ko jo je dvor vedno bolj zavračal.
V tem času je nastala pripoved o kruhu, ki se je spremenil v vrtnice. Umrla
je šele 24 let stara (leta 1231) in zapustila zgled, ki ga je težko posnemati.
Leta 1227 je ustanovila bolnišnico za najrevnejše in jih v njej sama tudi
negovala. Bolnico je poimenovala po svojem velikem vzorniku, svetem
Frančišku Asiškem.
Na njenem grobu so se že dan po pogrebu začeli goditi čudeži. Pričevanj
o njeni svetosti je bilo toliko, da jo je papež Gregor IX. leta 1235 razglasil za
svetnico, štiri leta po smrti.
Pripoved o vrtnicah pripoveduje, kako je sv. Elizabeta nekoč svojim
oskrbovancem nesla kruh v predpasniku in se srečala z moževim
očetom Henrikom. Na njegovo vprašanje, kaj nosi v predpasniku, je
v želji, da ji ne bi prepovedali dobrodelno delovanje, odgovorila, da
nosi vrtnice. Ko je predpasnik razširila, so v predpasniku videli dišeče
in cvetoče vrtnice.
Za svojo zavetnico so si jo izbrale dobrodelne ustanove. Dejavna
ljubezen, ki se kaže kot pomoč ljudem v materialni in duhovni stiski, je
temeljno vodilo človekoljubnih organizacij, med drugim tudi Karitas,
ki nudi pomoč vsem potrebnim.
Zgled sv. Elizabete nam kaže, kako vera in prijateljstvo s Kristusom
ustvarjata čut za pravičnost, ljubezen in dobroto. Po njenem zgledu
naj tudi mi iz ljubezni pomagamo pomoči potrebnim in preizkušanim.

Prilika o nebeškem kraljestvu

Ne gre za uspeh, ampak za prizadevanje. Uspeh ni
naša, ampak Božja stvar. Dobri in zvesti služabnik
ne bo nagrajen zaradi svojega uspeha, ampak zaradi zavzetega dela. Upal si je. In malopridni in leni
služabnik ni grajan, ker ni bil uspešen, ampak ker je
bil preveč boječ, da bi si upal tvegati - da bi zaupal.
Pogosto Jezusove prilike delujejo precej ostro. Ta
se konča celo tako, da bo tam „jok
in škripanje z zobmi“. Pa ne zato,
ker bo Bog kaznoval, ampak ker se
tukaj mora človek prestrašiti celo
samega sebe. Opustil je ljubezen.
Ni izkoristil priložnosti za ljubezen. V resnici se to pogosto dogaja z
našimi talenti. Ali jih uporabljamo
za izkazovanje ljubezni? Ali svojim bližnjim nudimo tankočutnost
in priložnosti? Jezus tukaj najmanj
misli na denar. Denar je mišljen v
prispodobi. V resnično življenje spadajo talenti, ki
nam omogočajo ljubezen. Ali da se vsaj odpovemo
sovraštvu in zaničevanju. Ko pride do težav v družini, se moram vprašati: Ali si jih ljubil? In tisti, ki so
zanemarili svoje otroke: Ali si jih ljubil? To je tisto
vprašanje, ki nam ga bodo zastavila nebesa: Ali si
svoje talente uporabljal za ljubezen?

Imeti dve levi roki – tega v Božjem kraljestvu ni.
Tudi tega izgovora ni.
Vsak nekaj zmore.

Vsak je za nekaj uporaben.

SVETNIKI v tem tednu
P Marjeta Škotska, kraljica
T Elizabeta Ogrska, redovnica
S Pos. baz. sv. Petra in Pavla
Č Matilda, redovnica
P Edmund, kralj
S Darovanje Device Marije
N KRISTUS KRALJ
PRILIKA O TALENTIH

Tudi vsakomur izmed nas
so podarjeni talenti
Prilika o talentih
nam govori o pričakovanju
Kristusovega
drugega prihoda.
Talenti so darovi,
ki so nam dani,
da z njimi gradimo zgradbo
našega življenja in tako
služimo Gospodu.
Bog nam je dal te talente za
rast in zorenje:
za vero, ki navdušuje;
za upanje, ki poživlja;
za ljubezen, ki razsvetljuje.
Poklicani smo,
da ustvarjalno in v vsej
enkratnosti zaživimo polno
življenje pred Bogom.
Prosímo Gospoda,
naj nam pomaga,
da bomo spoznali,
kako je z našimi talenti.
Jih znamo odgovorno
uporabljati?

