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OZNANILA:

SVETE MAŠE

od 23. 11 do 29. 11. 2020
PONEDELJEK

7.30 V zahvalo za srečen porod in

		 zdravega otroka
		 Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Po namenu

18.30 Za + mamo Cilko

TOREK

7.30 Za + Frančiško Močilnik
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
Za ohranitev vere
18.30 Za + iz družine Flis, 		
		 zakonce in otroke

SREDA

7.30 Za + starše salezijancev
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + Angelo Mohorčič
18.30		 Za + teto Terezijo Špilak

ČETRTEK

7.30 Za + Stankota Stergarja
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za zdravje

18.30 Za zdravje sina Darkota

PETEK

7.30 Za + Marjana in Janjo
		 Osteršek ter Marijo Kožuh
		 Za + Franca Štelcerja (greg.)

• Danes obhajamo zadnjo nedeljo v bogoslužnem letu,
nedeljo Kristusa Kralja.
• Adventni čas je čas priprave na
božične praznike. Pri tem nam je
lahko v pomoč adventni venec.
Poskrbite v tem tednu za adventni venec, ob katerem se boste
zbrali že prihodnjo nedeljo, ga
blagoslovili in ob njem molili.
• Vzemite novo župnijsko Glasilo, Ognjišče, Družino in
Adventni koledar. Na razpolago je tudi že Marijanski
koledar za leto 2020 .

OBVAROVATI STVARSTVO ZA NASLEDNJE GENERACIJE
Nujno je potrebno sožitje generacij, če hočemo, da bo človeštvo
preživelo. Sožitje naj bi bilo prežeto z obzirnostjo. Kakor je na primer
pandemija: stari in mladi se marsičemu odpovedo, da bi s tem starejše
generacije in tudi druge rizične skupine, za katere predstavlja virus
večjo nevarnost, bili izpostavljeni manj nevarnostim. To je bilo in
je samoumevno. Prav tako naj bi bilo samoumevno, da se starejše
generacije glede varstva narave in okolja ozirajo na otroke in mlade.
Prav ti so rizična skupina glede podnebnih sprememb in motenj, kajti
oni se soočajo s posledicami, za katere so najmanj odgovorni.
Podobno se dogaja glede konflkta med severom in jugom. Bogati
narodi na severu so glavni povzročitelji podnebnih sprememb. Revni
narodi na jugu pa v glavnem nosijo posledice teh sprememb. Tudi
tukaj potrebujemo novo kulturo in obzirnost.

18.30 Za zdravje

SOBOTA

7.30 Za + Franca Štelcerja (greg.)

		 Za verne duše
		 Za + Vladko Planinšek

18.30 Za zdravje župnika

NEDELJA

8.00 Za žive in + župljane
		 Za + starše Deželak
10.00 Za + Franca Štelcerja (greg.)
		

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)

G l a s i l o
župnije Celje
22. 11. 2020

Blaženi A. M.
Slomš ek

KRISTUS KRALJ

Leto XVI. št. 47

BOŽJA BESEDA
Ezk 34, 11-12. 15-17
Psalm 23
1 Kor 15, 20-26. 28
Matej 25, 31-46

Nebesa in pekel! Tukaj sta tesno skupaj. Bodimo pa previdni: Jezus
je pripovedoval priliko. Pogosto uporablja besedico „kakor“ v svojih
prilikah, ker nekaj primerja. Tukaj primerja nebeško kraljestvo s
podobami, ki so ljudem domače: zbirajo se, razdeljeni so, kakor pastir
deli svojo čredo. Jezus noče, da ga jemljemo dobesedno, ampak da
ga za besedo primemo. Še posebej pri besedah: „Kar koli ste storili
kateremu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni“. To so
pravzaprav besede obsodbe v Svetem pismu. To ustreza drugemu
stavku, ki se začne: Česar niste storili .... Tako poteka sojenje. To je
pravično. Sojenje je ovrednotenje življenja. Sojenje je Božja pravica.
Podaril nam je stvarstvo, življenje in ljubezen - in bi rad to tudi
ovrednotil. Ovrednotiti v smislu oceniti. Kakšni smo bili v primerjavi
z Božjo dobroto? Kako pravični smo bili v primerjavi z njegovo
pravičnostjo? Kako usmiljeni smo bili v primerjavi z njegovim
usmiljenjem? To bi rad Bog ugotovil. Ne zase. On to dobro ve. Za
nas. Mi moramo natančno vedeti, kako dobri smo bili v luči Božje
milosrčnosti. Tega se ni potrebno bati. Sodba ni za to, da bi se bali.
Saj imamo vendarle še čas, da živimo po Božje.

»Glejte, jaz sam bom poskrbél
za svoje ovce in jih poiskál.
Kakor pastir išče svojo čredo,
ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi
jaz poiskál svoje ovce in jih
rešil iz vseh krajev, kamor
so se razkropile oblačnega
in temačnega dne. Sam bom
pasel svoje ovce in sam jim
bom dajal počitek,« govorí
Gospod Bog.

Gospod je moj pastir, nič mi
ne manjka.
Kristus je vstal od mrtvih,
prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku
smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih.
Resnično, povem vam: Kar koli
ste storili enemu od teh mojih
najmanjših bratov, ste storili
meni.

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

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade
Zakrament bolniškega maziljenja
240. Kako so
v Stari zavezi?

razumeli bolezen

V Stari zavezi so bolezen pogosto
občutili kot težko preizkušnjo, ki
so se ji lahko uprli, v njej pa so
lahko tudi prepoznali Božji rokopis. Že pri prerokih se pojavi misel, da trpljenje ni le prekletstvo
in ni vedno posledica osebne
krivde, ampak da lahko ima potrpežljivo sprejemanje trpljenja
tudi odrešujoč pomen za druge.
241. Zakaj je Jezus pokazal toliko zanimanja za bolnike?
Jezus je prišel, da bi pokazal Božjo ljubezen. Pogosto je to storil
tam, kjer se čutimo posebej ogroženi: v slabljenju našega življenja zaradi bolezni. Bog hoče, da
ozdravimo na duši in na telesu,
da poleg tega postanemo verni
in prepoznamo prihajajoče Božje
kraljestvo.
Včasih moramo zboleti, da šele
spoznamo, kaj - zdravi ali bolni - potrebujemo bolj kot vse
drugo, to je Boga. Nimamo življenja, razen v njem. Zato imajo
bolniki in grešniki poseben čut
za bistveno. Že v novi zavezi so
ravno bolniki iskali Jezusovo
bližino, skušali so »se ga dotakniti; kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse (Lk 6,
19).

DELAJMO DOBRO

SLIŠIM TE

To je geslo
letošnjega tedna
Karitas. Slišim
tebe, ki si prišel k
meni v svoji stiski,
sem pripravljen
zbrano poslušati
in tudi slišati, si
vzeti čas zate, skupaj s teboj odkriti najgloblje rane, povedati nepovedano
ter odpustiti. Želim se vživeti v slišano, biti sočuten in skupaj s teboj iskati
poti ter neodkrite moči za lepo in pozitivno. Zate in za vse, ki so nemočni
in odrinjeni, želim spregovoriti v župniji, družbi in s ponujeno roko
spodbujati spremembe, da bi bilo življenje vseh dostojno.
V tem obdobju je naš način življenja spremenjen in ne moremo biti
celovito in tudi fizično povezani kot ljudje. Vendar smo povabljeni, da v
tem času najdemo še večjo bližino z Bogom in v toplini te bližine tudi nove
prilagojene oblike bližine z ljudmi okoli sebe. Seveda smo vsi nekoliko
negotovi in na trenutke tudi v strahu. A kako blagodejna je beseda in
močna kot objem, če lahko nekomu rečem: „Ne morem do tebe, vendar
te imam v mislih in se te spomnim tudi, ko molim!“
Še posebej v času epidemije in v teh mesecih vsak človek potrebuje dom,
kjer mu je toplo, kjer je na varnem, potrebuje hrano in vse najnujnejše za
življenje. Najbolj pa potrebuje človeško in duhovno bližino. Nihče v teh
časih ne bi smel biti sam.

Božja beseda je na današnji dan zelo bogata. Bodimo pozorni, saj je rečeno: blagoslovljeni mojega Očeta; gre za izraz, ki
označuje pripadnost in ki potem privede do pojma bratje. Božja
družina se dokončno zbere v Očetovi hiši, v tistem kraljestvu, ki
vam je pripravljeno od začetka sveta. To kraljestvo ni nekaj naključnega, temveč nas je Bog že od vekomaj poklical k večnemu
življenju z njim, v občestvo z njim, s Sinom po Svetem Duhu.
Vse to nam daje in pri tem ne zanemarja naših zaslug ali tega,
kar smo naredili, pač pa to neskončno presega.
In kaj so storili tisti, ki so imenovani »blagoslovljeni«? Dobra
dela usmiljenja. Ta dela služijo za utemeljitev nagrade in obsodbe. Ne presoja jih samih v sebi, ampak v odnosih, ki so jih stkali
z udeleženimi in z Gospodom. Ko so jih opravljali ali pa jih niso
opravljali, so živeli ali pa niso živeli pravega človeškega odnosa
delitve, ljubezni, dobrote in usmiljenja do bolj potrebnih. Živeli so »blagor usmiljenim«, sedaj pa doživljajo, da se izpolnjuje
obljuba: »Kajti usmiljenje bodo dosegli.« Dediščina je čisti dar
usmiljenja, izraz neskončne Božje dobrote. Vendar pridejo tudi
do odkrijta. Iz kraljevih besed spoznajo, da se njihova dobra
dela niso končala samo pri trpečih. Ko so se zanimali zanje, so
služili samemu Jezusu: ste meni storili.
Kdor torej izpolnjuje dela usmiljenja, je vključen v Božje
ljudstvo, pa ne glede na to, ali je del Cerkve ali ne. Kdor dela
usmiljenja živi, dejansko služi Gospodu, čeprav ne ve izrecno,
da mu služi, ne bo ostal brez povračila.

Sveta Cecilija - zavetnica glasbe

Pasijon iz 5. stoletja govori, da naj bi sveta Cecilija živela
v času papeža Urbana I. (222-230).
Zanesljivo pa je, da mučenka ni legendarna
oseba, kajti v Kalistovih katakombah
so našli njen grob poleg kripte papežev.
V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti
kot zavetnico glasbe, ker naj bi na poročni
slovesnosti v svojem srcu opevala Boga:
»Medtem, ko so zvenele orgle, je devica
Cecilija v svojem srcu pela samo k Bogu…«.

Najlepša hvala vsem, ki v naši župniji
s svojim petjem in glasbo sooblikujete
naša bogoslužja in nam vsem pomagate,
da skupaj lepše slavimo Boga.

.

Brezdomci so bili pri skupnem zajtrku s papežem (17. 12. 2017). »Kar koli ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni« - ta Jezusov stavek je v
papeževem ravnanju živa resničnost. Papež je želel preživeti svoj rojstni dan kot
običajen dan. Ljubezen do bližnjega torej ni nekaj izrednega, ampak nekaj normalnega.
Nekaj vsakdanjega, ki presega meje.
»Tisti dan« bo namreč polno presenečenj. Mi, kristjani, ki imamo možnost, da nenehno beremo Jezusovo besedo, pa hodimo
skozi zgodovino ob jasnem spoznanju, kaj moramo narediti, da
bi se rešili; vemo, da se bomo rešili prav po delih. Nismo ljudje,
ki hodijo v temi; smo »sinovi luči«, »sinovi dneva« (1 Tes 5,5).
Vendar smo to le, če živimo, kar nas je Jezus naučil. Biti blagoslovljeni ali prekleti, je torej odvisno od nas.

SVETNIKI v tem tednu
P Klemen, papež
T Andrej Dung, mučenec
S Katarina Sinajska, mučenka
Č Valerijan, redovnica
P Virgil in Modest, škofa
S Katarina Labouré, redovnica
N PRVA ADVENTNA NEDELJA
TEDEN KARITAS

Pri našem trudu in
karitativnem delu nas
morajo v prvi meri voditi
osebna vera, razumno srce
in modrost, da bomo lahko
s podarjenimi nam talenti
odgovorno služili, vsak na
svojem področju, ubogim,
kajti ko se znanja in tudi
življenjske izkušnje združijo,
ko jih znamo zastonjsko deliti,
takrat postajamo močnejši,
takrat postajamo del Božjega
kraljestva. Naj nam bo na
prvem mestu človek v stiski,
kateremu moramo biti luč
upanja, moramo mu biti
studenec upanja, iz katerega
bo lahko zajemal, ter si tako
»nabral« novih moči za hojo
po trdi cesti življenja.
In naj naša pomoč temelji na
zastonjski in nepreračunljivi
ljubezni, saj bo le s tem
dosežen namen, ki ji gre. Vse to
bomo dosegli, če bomo zaupali
v Jezusa Kristusa ter si bomo
tudi to izprosili z molitvijo.
Samo tako bo naša ljubezen
– KARITAS – izvrševala svoje
pravo poslanstvo.

