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OZNANILA:

• Danes obhajamo 32. nedeljo med letom - tako imenovano zahvalno nedeljo.
• Na razpolago je nova številka župnijskega Glasila.

SVETE MAŠE

od 8. 11 do 15. 11. 2020
PONEDELJEK

7.30 Za + iz družin Osélj in Tičar

		 Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za zdravje

18.30 V zahvalo za prejeto pomoč
		 v bolezni

TOREK

7.30 Za + Franca Breznika
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
Za verne duše
18.30 Za vse + Volasko in Planko

Prilika o preudarnih in nespametnih devicah nas noče zastraševati.
Ne vem, če je kdo vedno in popolnoma pripravljen na svojo smrt in
s tem na srečanje z Bogom. Če bi morali kristjani noč in dan misliti
samo na to, bi nas ostali po pravici imeli za neživljenjske in čudaške.
Tudi glede tega je Jezusova prilika dovolj jasna. Podremala in
zaspala so vsa dekleta: tiste, ki so imele dovolj olja in tiste, ki jim
ga je zmanjkovalo. Torej nobena ni bila stalno pozorna in zares
pripravljena. Ker se je ženin mudil, to niti ni bilo mogoče. Razlika
pa je v tem: prve so si to lahko privoščile, ker so imele rezervo.
Tiste brez olja pa je prihod presenetil. Naj nas Jezus ne preseneti bodimo pripravljeni - imejmo dovolj olja v svetilkah.

SREDA

7.30 Za + Marijo Zamernik
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za verne duše
18.30		 Za + Ano in Franca Grkman
		 ter Milko Burnik

ČETRTEK

7.30 Za + Antona Mohorčiča
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + iz Spominov

18.30 Za + odpuščanje grehov

PETEK

7.30 Za + Slavico Šipek 		
		
Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za + teto Terezijo Špilak

18.30		 Za + Staneta Škornika

SOBOTA

7.30 Za + Franca Štelcerja (greg.)
		 Za zdravje hčerke
		 Za + iz Spominov
18.30 Za + Jožico Škulj

8.00
		
10.00		
		
		
		
		

NEDELJA

Za žive in + župljane
Za + Franca Štelcerja (greg.)
Za + Ivana Lubej, Ivana in
Kristino, Franca in Marijo
Za + moža Leopolda
Salobirja, + starše Bornšek in
Salobir ter sorodnike

“Tako nam daj spoznati štetje naših dni, da pridemo do srčne
modrosti” (Psalm 90,12). Preudarne device pokažejo, kaj lahko
to pomeni. Biti pripravljen. Stvari imeti urejene. Pomembne stvari ne odlagati. Biti miren in potem lahko tudi potolažen spim.
Biti preudaren pomeni, da računam s tem, da ženin resnično
pride, da resnično pričakuje spremstvo devic, da bo zares praznovanje in da smo zares povabljeni. Preudaren biti, pomeni, da
računam s tem, da so Božje obljube resnične. Obljube me podpirajo in tolažijo, da bo Bog nekega dne obrisal solze z naših oči
in nekoč ne bo več smrti. Biti preudaren, pomeni, da gledamo
dlje kot pravzaprav lahko gledajo naše oči. Pametno je, da zaupamo, da ne bom jaz moral izpopolnili svojega življenja, ampak da
bo to uresničil nekdo drug.

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
8. 11. 2020

Blaženi A. M.
Slomš ek

32. NEDELJA MED LETOM

Leto XVI. št. 45

BOŽJA BESEDA

O, da nam ne bi v življenju
ljubezen pošla kakor olje v svetilkah.
Tedaj se ne bi imeli
več česa bati!
Kdor ljubi,
je s srcem že v nebesih!
V resnici ni šlo za svetilke in olje. Jezus je spregovoril o Božjem
kraljestvu, kajti glede tega naša vsakdanja modrost večkrat
odpove. Za posvetne stvari včasih celo pretirano skrbimo, za
nebeške pa nam ni dosti mar. Glede vere in duhovnega življenja
so naše zaloge dostikrat precej skromne. In tu se začenja prava
modrost: poskrbeti za svojo dušo vsaj toliko kot za telesne
potrebe. Dobro je imeti tudi na našem notranjem področju nekaj
rezerve. To nam pomaga prebroditi kakšno krizo, ko se v življenju
kaj zamaje; ko nam gre kaj narobe. Če šele takrat ugotovimo, da
nimamo pravega temelja, je dostikrat prepozno. Znajdemo se brez
trdne opore, kamor bi se lahko naslonili. Podobni smo dekletom,
ki so spregledale, da olje v njihovih svetilkah dogoreva. Na hitro
so hotele to popraviti, pa ni šlo. Sporočilo prilike ni v tem, da bi
morali ves čas mislili samo na Boga, na vero, na smrt in na nebesa.
To ni mogoče, imejmo pa dovolj časa za vero in dobra dela – to je
namreč tisto olje v naših svetilkah. Naj nam tega nikoli ne zmanjka.

Mdr 6, 12 -16
Psalm 63
1 Tes 4, 13 - 18
Matej 25, 1 - 13

Blesteča in neugasljiva je
modrost, z lahkoto se da
spoznati tistim, ki jo ljubijo,
najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po
njej hrepenijo.

Moj Bog, mojo dušo žeja
po tebi.
Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste,
ki so zaspali v Jezusu, privedel skupaj z njim.
Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so
vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih
je bilo nespametnih in pet
preudarnih. Nespametne so
vzele svoje svetilke, niso pa
s seboj vzele olja. Preudarne
pa so s svetilkami vred vzele
v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale
in zaspale.

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

ZAHVALNA
NEDELJA

YOUCAT – katekizem

Katoliške cerkve za mlade
233. Katerih grehov se sploh moramo spovedati?

Vsi težki grehi, ki se jih pri natančnem izpraševanju vesti spomnimo in se jih še nismo spovedali,
se nam v normalnih okoliščinah
odpustijo samo v zakramentalni posamezni spovedi.
Gotovo obstajajo zavore pred
spovedjo. Premagovanje teh ovir
je že prvi korak do notranjega
ozdravljenja. Pogosto pomaga,
če pomislimo na to, da mora tudi
papež imeti pogum, da drugemu
duhovniku - in s tem Bogu - prizna
svoje napake in slabosti. Le v skrajni eksistencialni stiski (recimo v
vojni, pri letalskem napadu ali
če se skupina ljudi sicer nahaja v
smrtni nevarnosti) lahko duhovnik
podeli odvezo tudi skupini ljudi,
ne da bi prej prišlo do osebnega
priznanja grehov (tako imenovana
skupna odveza).
234. Kdaj

smo se dolžni izpovedati

svojih težkih grehov?

Kako pogosto naj se spovedujemo?

Ko dosežemo starost razločevanja,
smo se dolžni spovedati težkih grehov. Cerkev vernikom nujno priporoča, da to storijo vsaj enkrat letno.
Na vsak način se moramo spovedati
pred prejemom svetega obhajila, če
smo storili težek greh.
S ´starostjo razločevanja´ misli
Cerkev starost, ko smo prišli do
uporabe razuma in smo se naučili
razločevati med dobrim in zlim.

ZAKAJ NISO DELILE OLJA?
Zame simbolizira olje preizkušnjo v veri. To more
narediti vsak samo zase: drugi ne morejo namesto
mene ljubiti, ne morejo opraviti mojih molitev, ne
morejo namesto mene iti k maši. Zaradi tega preudarne device tudi ne morejo deliti z nespametnimi.
Vendar so morda kljub temu nekaj zamudile: lahkobi tiste, ki so zaspale, pravočasno prebudile.
Kot mlad mož bi moral postati cesarjev vojak.
Dobil je meč, da bi se boril. V Martinovih
rokah je meč postal orodje usmiljenja.
Razdelil je plašč, ki je ostal dovolj velik
za dve življenji. Kot vojak bi moral
služiti cesarju, ki se je imel za Boga,
vendar je Martin dosledno sledil svojemu
cilju: hotel je postati kristjan in služiti temu,
ki je bil zanj pomembnejši in dostojanstvenejši
Njega je spoznal v beraču.
MARTIN JE VIDEL BERAČA, KI BI GA LAHKO VSI VIDELI, A MNOGI BI GA NAJRAJE
SPREGLEDALI. NI SE MU IZOGNIL. ZAUSTAVIL SE JE IN RAZDELIL, KAR JE IMEL.

Ali bi preudarne device lahko bile vesele?

To vprašanje spremeni moj pogled na priliko o desetih devicah. Ni več
v ospredju zamuda nespametnih, ampak zamuda preudarnih. Kakšna
zamuda? Saj so na vse pomislile. So res pomislile na vse? Mislim, da
ne. Niso pomislile na slabost svojih „sester“. Apostol Pavel piše v pismu
Rimljanom: „Mi, ki smo močni, smo dolžni prenašati slabosti šibkih, ne
pa ugajati sebi“ (Rim 15, 1). Deliti olje ne bi imelo smisla, kajti potem ga
ne bi bilo zadosti za nikogar. Biti pa buden drug za drugega in drugega
ohraniti budnega za trenutek, ko nas življenje povabi, to je naša naloga.

To je dan, ko se našemu nebeškemu Očetu
še posebej zahvaljujemo za vse njegove
darove.
Velikokrat se nam ti
darovi zdijo kar sami
po sebi umevni …
Naj bo današnja nedelja za nas dobra priložnost, da se Bogu iz vsega srca
zahvalimo za prejete darove! Ne gre le za sadove narave, ki jih morda marsikdo v tem sodobnem svetu ne
prideluje več sam, ampak za mnoge milosti, talente,
ljudi in še kaj, kar nam Bog velikodušno podarja!

Dragi župljani in dobrotniki DBC
Ob letošnji zahvalni nedelji bi se vam salezijanci radi zahvalili
za vaše molitve in bližino naši redovni skupnosti in župniji. S
svojimi darovi za svete maše, z darovi v denarju in s pridelki
pomagate sobratom, da lahko živimo in z darovi za župnijo, da
krije tekoče stroške, saj v tem letu več mesecev ni bilo rednih
nedeljskih nabirk. Vaši duhovniki vam želimo biti blizu v
molitvi in mislih, še posebej spremljamo posamezne skupine,
ki so dejavne v župniji – ŽPS, ministranti, pevci, Župnijska
Karitas, zakonska skupina, veroučenci … vsem smo hvaležni za
vašo zavzetost za življenje župnije. Hvala vsem dobrotnikom
župnije in redovne skupnosti. Naj vas Bog blagoslavlja in vam
podeli zdravja.
Vaši duhovniki
Hvaležnost šele
obogati življenje.
Hvaležnost
namreč odpira
oči za to,
da človek
neskončno več
prejema kot daje.

SVETNIKI v tem tednu
P Teodor, mučenec
T Leon Veliki, papež
S Martin, škof
Č Emilijan (Milan), spokornik
P Stanislav Kostka, redovnik
S Lovrenc Irski, škof
N 33. nedelja med letom
ZAHVALNA NEDELJA

Gospod,
danes je zahvalna nedelja.
Dan, ko se ti lahko še na
poseben način
zahvalimo za vse darove in
milosti,
ki nam jih naklanjaš.
Hvala ti za nebo in zemljo,
za svetlobo in temo,
za vodo in kopno,
za rastline in živali,
sonce, luno in zvezde.
Hvala, da si ustvaril tudi nas
– ljudi,
in da si nam poslal svojega
Sina, ki je postal nam enak v
vsem, le v grehu ne.
Hvala ti za tvoje zapovedi,
ki si nam jih dal
zaradi ljubezni do nas.
Hvala za vse lepo,
pa tudi za preizkušnje,
ki nas vedno bolj povezujejo
s teboj.
Pomagaj nam,
da bi jih izpolnjevali
zaradi tvoje ljubezni do tebe
in do svojih bližnjih.
Amen.

