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Glejte, zavezo sklepam z 
vami in vašim potomstvom, 
ki pride za vami, pa tudi z 
vsemi živimi bitji, ki so pri 
vas.

Gospodove stèze so dobrota in 
zvestoba.

Preljubi, Kristus je trpel za-
radi grehov, in sicer enkrat 
za vselej, pravični za kri-
vične, da bi vas pripeljal k 
Bogu.

Čas se je dopólnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in vérujte 
evangeliju!

KAM ? 

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo. 
Kam bo Duh odvedel mene v prihodnjih te-
dnih? Katere misli me vznemirjajo? Kaj me 
zaposljuje, vznemirja in mi povzroča stres? 
Katerega Duha otrok sem? Samega sebe mor-
da doživljam kot pasivnega človeka, brez ve-
selja, kot raztreseno bitje. Vsako leto znova 
potrebujem ta postni čas, da pridem na sled 
samemu sebi. Moram se soočiti z nevar-
nostmi, ki mi pretijo. Zakaj me nič več ne za-
nima? Koliko priložnosti sem zamudil! Koli-
ko duhovnih ran in slabosti imam. Slep sem 
za Božjo bližino. Pozabil sem na Boga. Koliko 
želja imam, vendar niso vse dobre. Tudi vsa 
hrepenenja niso prava. Potrebno je preverja-
nje (inventura)!



 YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

262. Kaj nujno spada h Krščan-
sko zakramentalnemu zakonu?

Zakramentalnemu zakonu nuj-
no spadajo trije elementi: a) 
svobodna privolitev, b) privoli-
tev v dosmrtno, izključno zvezo, 
in c) odprtost za otroke. Naj-
globlje pri krščanskem zakonu 
je, da par ve: sva živa podoba 
ljubezni med Kristusom in 
Cerkvijo.

Zahteva po enosti in nelo-
čljivosti je najprej naravna-
na proti poligamiji, v kateri 
krščanstvo vidi temeljno kr-
šitev ljubezni in človekovih 
pravic; naravnana je tudi 
proti tistemu, kar bi lahko 
imenovali 'sukcesivna poli-
gamija': vrsti neobvezujočih 
ljubezenskih odnosov, ki ne 
najdejo poti do enega, ve-
likega, nepopravljivega 'da'. 
Zahteva po zakonski zvesto-
bi vsebuje pripravljenost za 
dosmrtno zvezo, ki izključuje 
ljubezenske odnose poleg 
zakona. Zahteva po prip-
ravljenosti za rodovitnost 
pomeni: krščanski zakonski 
par je odprt za otroke, ki bi 
jima jih Bog rad podaril. Pari, 
ki ostanejo brez otrok, so od 
Boga poklicani, da postanejo 
'rodovitni' na druge načine. 
Zakon, pri katerem je bil ob 
sklenitvi izključen eden od 
teh elementov, ni nastal. 

STOPI NA TRDNA TLA – 
SPREOBRNI SE IN VERUJ

Ni dovolj, če priznamo, da so 
nekje trdna tla; na ta trdna tla se 
moramo tudi spustiti in na njih 
nadaljevati svojo pot. Če poziv 
»Spreobrnite se!« močneje izra-
ža, da se tisti, ki sprejme evan-
gelij, mora spremeniti, pa poziv 
»Verujte evangeliju!« pove, v čem naj se ta sprememba 
zgodi. Iz tega drugega poziva tudi postane jasno, da re-
sničnosti Božjega kraljestva in njegove bližine, o kateri 
govori veselo oznanilo, ne moremo preprosto videti z 
očmi in prijeti z rokami. V nasprotju z našimi vsako-
dnevnimi izkušnjami in našim običajnim razumeva-
njem besed »kraljestvo in oblast« moramo verjeti Je-
zusovi besedi in njegovim dejanjem in sprejeti Božje 
kraljestvo takšno, kot nam ga razodeva njegovo življe-
nje. Veselo oznanilo in Jezusovo delovanje govorita o 
Bogu, ki je Gospod. Spreobrnimo se, se v veri obrnimo 
k temu Bogu ter mu  zaupajmo!

Postni čas  

je sprememba 

smeri, 
da bi se borili 

proti zlu in bedi.
papež Frančišek



SVETNIKI v tem tednu
P Sedež apostola Petra
T Polikarp, mučenec
S Matija, apostol
Č Alojzij in Kalist, mučenca
P Aleksander, škof
S Gabrijel Žal. M. B. redovnik
N DRUGA POSTNA NEDELJA

POST - DUHOVNE VAJE

Začeli smo postni čas, 
lahko bi rekli štiride-
setdnevne duhovne 
vaje za vse kristjane. 
To so dnevi pogloblje-
ne molitve, pokore in 
premišljevanja. Bog je 
pripravljen vstopiti v 
našo notranjost samo, 
če mi to hočemo. Poz-
na nas in ve, kako krhki 
in slabotni smo takrat, 
ko zaupamo sami vase. 
Ne naslanjajmo se 
nase, ampak pustimo, 
da bo v nas delovala 
Božja moč. V postnem 
času pustimo Bogu, naj 
on piše na nepopisan 
list našega življenja. 

Redkokdaj sem takšen, kot bi rad bil in kot bi 
lahko bil. Življenje mi daje toliko priložnosti, 
vendar zaostajam v ljubezni, v veri in v marsi-
čem drugem. Dobro vem, kaj bi moral naredi-
ti, vendar ne naredim. Zaradi lenobe in ker so 
stare navade tako zakoreninjene. Vedno znova 
skočiti preko svoje lastne sence - k temu me 
vabi postni čas. Vedno znova začenjati in niko-
li ne nehati začenjati. To je pomembno. 
NAŠA PUŠČAVA
Vsako človeško življenje vsebuje tudi puščavo, 
kjer se preizkušnji ni mogoče izogniti. K du-
hovnemu življenju spada boj, brez njega ni na-
predka ne notranjega miru. Za duhovno rast 
je potreben trening molitve, premišljevanja ob 
Božji besedi in krepitve odnosa z Gospodom. 
Človeško srce je bojišče dobrega in zlega. Ne 
bojmo se tega. Božji Duh je močnejši v Jezu-
su in tudi v nas bo močnejši, če bo naša vera 
močna. 
Pomislimo, kje je ta trenutek naša puščava in 
kaj je za nas preizkušnja ali skušnjava. Čas, v 
katerem smo, je čas milosti. Trenutek prilož-
nosti za spremembo. Spreobrnjenje pomeni 
spremembo smeri življenja. Odpravimo se 
skozi puščavo postnega časa veliki noči nap-
roti. 
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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  21. do 28. 2. 2021

PONEDELJEK
    7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Faniko Selčan, obl.
 18.30 Za + Frančiško, 1. obl.   
  in  Sebastjana Cesar  ter  
  vnuka Sebastjana

TOREK
 7.30 Za + Terezijo Ošep 
  Za + Martino Vavdi (greg.)
18.30  Za uspešno operacijo in 
  okrevanje 
  Za + Štefana Krampača, 1. obl.
 SREDA
 7.30  Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Ivana Kladnika  
  Za + Terezijo Špilak  
 18.30 Za + Trebše in + Miloša Dreo 
  Ob rojstnem dnevu

ČETRTEK
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Cilko 
 18.30 Za + Nežiko Lorber  
  in Albina Savski
  Za + iz družine Lipar in Vehovec

PETEK
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
 18.30 Za + Terezijo Špilak 
               SOBOTA
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.) 
  Za žive in + dobrotnike DBC
 18.30 Za + Leder Marijo in Antona, 1. obl. 
              NEDELJA
 8.00 Za + Martino Vavdi (greg.) 
  V zahvalo za Božje varstvo
  Za + Franca in vse + Teržan
10.00  Za žive in rajne župljane 
  Za + Frančiško Pajk, obl.
  

OZNANILA:
•	Danes obhajamo prvo postno nedeljo 
•	V postnem času bomo molili križev pot vsak pe-

tek ob 18.00 in vsako nedeljo ob 7.30. Vabljeni.
•	Na razpolago je župnijsko Glasilo.
POSTNI ČAS - ČAS SPREOBRNJENJA

Z vero v Božje kraljestvo in s spreobrnjenjem k Bogu 
je povezana sprememba mišljenja. Ne moremo v veri 
izpovedati »Bog je Gospod« in obenem dopuščati, da 
bi v nas samih gospodovalo nekaj drugega: sebičnost, 
oholost, jeza, strahovi itd. Vera v Boga Gospoda zahte-
va, da se vedno znova spreobračamo in kritično preso-
dimo naše želje, cilje in dejanja. Prenovljeno delovanje 
je preizkusni kamen spremembe mišljenja, spreobrnje-
nja in iskrenega verovanja, da je Bog Gospod.
Pomembno je biti pozoren na povezavo, ki obstaja med 
oznanilom in zapovedjo, med Božjim kraljestvom in 
vero, med evangelijem in spreobrnjenjem. Jezus svoje-
ga delovanja ni začel tako, da bi nekaj zapovedal, tem-
več je oznanjal evangelij, veselo oznanilo. 

K temu 
vabi 
tudi nas. 
Vendar ne 
pozabimo: 
evangelij 
je zmeraj 
tudi klic  
k spreobr-
njenju in 
veri. 

Postni čas je čas milosti, Postni čas je čas milosti, 
je čas, da se spreobrnemo je čas, da se spreobrnemo 

in živimo v skladu in živimo v skladu 
s svojim krstom.s svojim krstom.

papež Frančišek


