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Prisegel sem pri sebi, go-
vorí Gospod: Ker si to storil 
in nisi odrekel svojega sina, 
svojega edinca, te bom zares 
obilno blagoslôvil in silno 
namnóžil tvoje potomstvo, 
kakor zvezde na nebu in 
kakor pesek, ki je na morski 
obali.

Hôdil bom pred Gospodom v 
deželi živih.

Bratje in sestre, če je Bog za 
nas, kdo je zoper nas? On ni 
prizanesel lastnemu Sinu, 
temveč ga je dal za nas vse. 
Kako nam torej ne bo z njim 
tudi vsega podáril?

Ta je moj ljubljeni Sin, njega 
poslušajte!

NA GORI
Prepričan sem, da so 
trije apostoli, ki jih je 
Jezus vzel s seboj na 
goro, šele dosti kas-
neje lahko razlagali 
dogodek, ki so ga tam 
doživeli kot vrhunec 
življenja. Neposredno 
po dogodku so ver-
jetno bili v ospredju 
strahovi in vprašanja. 
V doživetju apostolov 
odseva velikokrat tudi naše osebno doživetje. Do-
godki - tudi v verskem življenju - se namreč šele 
pozneje odkrijejo kot posebni trenutki. Ko sem  
doživljal te stvari, me je navdajal strah in zbega-
nost. Ko se vprašujem: Ali se je moralo to prav 
sedaj zgoditi?   Zakaj mi je spodletelo? Zakaj ne 
morem tega pojasniti? Pozneje pa se mi posve-
ti! Spregledam in razumem. Bog je prav ravnal 
v mojem življenju. Seveda do tega spoznanja ne 
pridem vedno. Veliko stvari ostaja nepojasnjenih. 
Tedaj moram vedno znova poskusiti, da ostanem 
potrpežljiv in sprejeti, da v veri ni čisto vse jasno - 
vsaj za časa življenja je tako, da nikoli ne bo zmanj-
kalo vprašanj glede vere.



 YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

263. Zakaj je Zakon neločljiv?

Zakon je trikratno neločljiv. 
Enkrat, ker je v skladu z nara-
vo ljubezni, da se drug dru-
gemu predata brez pridržka; 
dalje, ker je podoba brezpo-
gojne Božje zvestobe do nje-
govega stvarstva; in nadalje 
je neločljiv še, ker predsta-
vlja Kristusovo predanost 
njegovi Cerkvi, predanost, ki 
je šla do smrti na križu. 

V času, ko se marsikje 50 
% vseh zakonov loči, je 
vsak zakon, ki drži, veliko 
znamenje - tudi glede na 
Boga. Na tej zemlji, kjer 
je toliko relativnega, naj 
bi ljudje zares verovali v 
Boga, ki je edini absolu-
ten. Zato je vse, kar ni re-
lativno, tako pomembno: 
nekdo, ki absolutno go-
vori resnico ali je abso-
lutno zvest. Absolutna 
zvestoba v zakonu doka-
zuje sicer človekovo pri-
zadevanje, še veliko bolj 
pa zvestobo Boga, ki je z 
nami še tudi tedaj, ko ga 
mi v vsakem oziru izdaja-
mo in pozabljamo. Poro-
čiti se cerkveno pomeni: 
bolj zaupati v Božjo po-
moč kot v lastno zalogo 
ljubezni. 

SPREMENJENJE
Jezus je izbral Petra, Jakoba in Janeza ter jih popeljal na visoko goro, 
ki je znamenje bližine z Bogom, kraj samote in ločenosti od vsega 
svetnega. Popeljal jih je proč od vsakdanjega hrupa in vrveža. Noče 
se razodeti pred veliko množico na kakšnem velikem trgu. Že oko-
liščine, kakršne je Jezus izbral in udejanjil, kažejo, da ne bi rad naredil 
hitrega in površnega vtisa na veliko množico, ampak bi rad globoko 
in trajno spremenil posameznike. Zato, ker so se ti trije učenci dali 
peljati v samoto in Božjo bližino, so prišli na kraj, kjer jim je bilo dano 

narediti naslednji odlo-
čilni korak v skrivnost 
Jezusove osebe.
Jezus se je pred njimi 
spremenil. Kar se je zgo-
dilo, je bilo namenjeno 
prav tem trem. Prav oni 
naj bi Jezusa globlje spoz-
nali. Celotna Jezusova 
zunanjost in pojava sta 
se spremenili. Njihovim 
očem je postalo vidno, 
da Jezus presega meje 
zemeljskega, da nje-
gov zemeljsko-človeški 
izgled ne izraža njegove 
celotne resničnosti.

Ni namreč vedel, kaj govori.
Evangelij poroča o Petru, 

da je hotel Eliju, Mojzesu in 
Jezusu zgraditi tri šotore.  

Bogu naj ne bi gradili šotore, 
saj ne živimo v nebesih. 

 Bog bi se rad naselil pri nas, 
v naših srcih.

Pot do križa. Pripravljenost iti v trpljenje. Je-
zusovo trpljenje, trpljenje mojih bližnjih, moje 
trpljenje. Pogum, da se tam zadržim. V upanju, 
da se pot do križa ne konča na križu, ampak vodi 
skozi križ. Po trpljenju v življenje – iz ljubezni.



SVETNIKI v tem tednu
P Albin, škof
T Neža Praška, devica
S Marin, mučenec
Č Kazimir, kralj
P Hadrijan, mučenec
S Julijan, škof
N TRETJA POSTNA NEDELJA

Z VESELJEM ŽIVETI

Kdor je našel Boga, 
premore en čut več, 
da lahko sprejema 
globlja sporočila.

Kdor je našel Boga,  
ima v življenju oporo več,  
ima še ena tla pod nogami. 

Kdor je našel Boga, 
je končno našel tudi 
sam sebe v neki širši 
razsežnosti, daleč 
preko svojega horizonta, 
v novi, religiozni  
dimenziji.

Kdor je našel Boga, 
mora nenehno iskati 
dalje, da bi ga našel 
vedno več.

Bog je tako mikaven.
Ni dobro, 
da opustimo iskanje.
Celo takrat, 
ko mislimo, 
da smo ga našli.

A. Grün

Pridi,  
gremo z Jezusom, 
povzpnimo se na 
sveto goro. 
Tam ga bomo slišali, 
glas živega Boga, 
večnega Očeta,  
ki iz svetlega oblaka 
izpričuje v Svetem 
Duhu Jezusovo  
večno sinovstvo. 
Duh osvetljuje,  
da v Luči  
gledamo Luč.

Ko občudujemo cerkve in cerkvice po sloven-
skih gričih in gorah, ne smemo pozabiti še na 
eno dejstvo. Tudi ob svojih domovih, v mestih in 
vaseh, so verni ljudje postavili Božje hiše. To so 
večinoma naše župnijske cerkve. V tiste cerkve 
na višinah so morda poromali nekajkrat na leto, 
za veselje srca in za okrepitev duha. V cerkvi sre-
di vasi ali naselja, ob svojih domovih, pa so se 
mnogi zbirali dan za dnem, v večjem številu pa 
nedeljo za nedeljo.  Tam so, ob obhajanju Kristu-
sove daritve, črpali moč za življenje v občestvu z 
Bogom in med seboj.
Kakor je lepo, da imamo za Gospoda postavljene 
»šotore« na višinah, še lepše pa je, in to Jezus še 
bolj želi, da mu »postavimo šotor v dolini«, sredi 
naših vsakdanjih življenjskih opravil in obvezno-
sti, skrbi in dolžnosti, težav in radosti. Tukaj, v 
naših cerkvah in v naših domovih, želi biti Jezus 
naš redni gost. Gospodu so najljubši vsakdanji 
prostori, ki so blagoslovljeni in posvečeni z lju-
beznijo in dobroto! Pripravimo mu jih, da bomo 
že sedaj deležni vsaj delnega razodetja njegove 
slave, tiste, ki jo bomo lahko uživali v večnosti.
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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  1. do 7. 3. 2021

PONEDELJEK
    7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Cilko
 18.30 Za + Jesenek Franca

TOREK
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Po namenu (Luče)
18.30  Po namenu
  Za verne duše
 SREDA
 7.30  Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Terezijo Špilak
  Po namenu (Luče)
 18.30 Za pravo pamet vnukov

ČETRTEK
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Cilko 
 18.30 Po namenu

PETEK
 7.30 Po namenu
 18.30 Za + Ano Krumpak, 8. dan
  Za svetost in vztrajnost  
  duhovnikov 
               SOBOTA
 7.30 Za + Alenko Aužner (greg.) 
  Po namenu
 18.30 Za + Franca Krajnca 
  Za + starše Mozetič Milana in  
  Marijo ter brata Jožeta 
              NEDELJA
 8.00 Za + Jerneja Košca, obl. in  
  starše Poženel
  Za + Frančiško Goltnik in  
  Angelo Kotnik
  Za žive in rajne župljane 
10.00  Za + Alenko Aužner (greg.) 
  Za + Stjepana Paniča ter 
  Stjepana in Elizabeto Novak

OZNANILA:
•	Danes obhajamo drugo postno nedeljo 
•	Jutri bomo začeli mesec marec. V tem tednu 

bomo obhajali prvi petek in prvo soboto, ko 
opravljamo pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
in brezmadežnemu Marinemu srcu. Vabljeni, 
da prejmete zakrament svete spovedi.

•	Na prvo nedeljo v mesecu imamo pri obeh 
svetih mašah nabirko za potrebe naše župnije. 
Še posebej lepo priporočam to nabirko v tem 
času epidemije, ko je manj prihodkov.   

•	Tudi v naši župniji skušamo upoštevati navodi-
la slovenskih škofov glede zbiranja v cerkvah 
v tem času epidemije. Poskrbeti moramo za 
varnostno razdaljo in druge ukrepe, ki jih je 
predpisala zdravniška stroka. Razumljivo je, da 
v naši kapeli pri sveti maši ne more biti toliko 
ljudi kot pred epidemijo. Obstaja več rešitev. 
Slovenski škofje so že pred časom svetovali v 
svojih navodilih, ki so namenjena zato, da ne 
bi ogrožali svojega zdravja in zdravja drugih 
ljudi,  da verniki lahko gredo namesto v nede-
ljo k sveti maši enkrat med tednom. Dr. Stani-
slav Slatinek v razlagi navodil slovenskih ško-
fov pravi, da  sobotna večerna maša velja že za 
nedeljsko. V naši kapeli se ob nedeljah zbere 
pri sveti maši ob 8. uri takšno število vernikov, 
ki je na meji priporočljivega. Kdor more, naj 
zato pride k sveti maši ob 10. uri, ko ni toliko 
vernikov ali pa med tednom (zjutraj ob 7.30 in 
zvečer ob 18.30) - še posebej v soboto zvečer. 
Gotovo vsi upamo in pričakujemo, da bo kma-
lu boljše.  

•	V postnem času molimo križev pot vsak petek 
ob 18.00 in vsako nedeljo ob 7.30. Vabljeni.

•	Na razpolago je župnijsko Glasilo in Ognjišče.


