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Gospod Bog mi je odprl uho in 
jaz se nisem upiral, nisem se 
umaknil nazaj. Svoj hrbet sem 
nastavljal tistim, ki so me bíli, 
svoje lice tistim, ki so mi pulíli 
brado.

Hôdil bom pred Gospodom  
v deželi živih.

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo 
pravi, da ima vero, nima pa del? 
Mar ga lahko vera reši?

»Če hoče kdo hoditi za menoj, 
naj se odpove sebi in vzame 
svoj križ ter hodi za menoj. 
Kdor namreč hoče rešiti svoje 
življenje, ga bo izgúbil; kdor 
pa izgubi svoje življenje zara-
di mene in zaradi evangelija, 
ga bo rešil.«

Jezus je od Petra pričakoval, da bo mislil po božje.  
Ker ni, ga je oštel in skoraj nagnal iz apostolskega zbora.
Kako pa naj bi Peter, ki je bil človek, mislil drugače kot 
po človeško? Bog misli po božje, žival - če misli - po 
živalsko, človek pa misli po človeško. Kakor je komu v 
naravi. 
Po tej človeški naravi in po svoji pameti je Peter pač 
mislil, da je za Jezusa trpljenje in smrt nekaj slabega, 

nekaj, kar se mu ne 
sme zgoditi. Zato ga 
je v najboljši veri od 
teh misli odvračal. 
Na Petrovem mestu 
bi enako storil vsak-
do, ki bi imel Jezusa 
rad. Saj vendar ne 
gre, da bi Mesija, 
tisti, ki ga ljudstvo že 
stoletja pričakuje in 
si želi od njega ne-
skaljeno zmagoslav-
je, moral doživeti 
neuspeh in poniža-
nje. Jezus pa Petra, 
ki tako misli, podi od 
sebe in ga imenuje 
naravnost satana. 
Kakšen nesporazum. 

Jezusa bodo spoznali samo 
tisti, ki zmorejo utihniti,  
ki ne dopustijo, da jih ogroža 
noč, in kljub vsej temačnosti, 
čakajo in so čuječi. 



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

291.  Kako lahko človek 
razlikuje, ali dela dobro 
ali slabo?

Človek je sposoben, da raz-
likuje dobra dejanja od sla-
bih, ker ima zdravo pamet in 
vest, ki mu omogočata jasne 
presoje.

Za lažje razlikovanje dobrih 
dejanj od slabih obstajajo 
naslednje smernice: 
1. To, kar delam, mora biti 
dobro; dober namen sam ni 
dovolj. Bančni rop je vedno 
zlo dejanje, čeprav bi ga sto-
ril z namenom, da bi obdaril 
revne ljudi. 
2. Čeprav je to, kar delam, 
resnično dobro, slab na-
men, zaradi katerega sem 
napravil dobro, izjalovi celo 
dejanje. Če spremljam na 
poti domov staro gospo in 
ji pomagam v stanovanje,  
je to dobro delo. Če pa sem 
to storil zgolj zato, da se prip-
ravim na kasnejši vlom, je 
celotno dejanje slaba stvar. 
3. Okoliščine, v katerih nek-
do dela, lahko zmanjšajo 
odgovornost, toda ne mo-
rejo spremeniti ničesar, kar 
zadeva dobro ali slabo nrav 
dejanja. Pretepati lastno 
mater je vedno slabo, čeprav 
je mati pred tem naklonila 
otroku premalo ljubezni.

POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA
Praznik ima starodavni izvor. Po legendi naj bi ce-
sarjeva mati Helena našla 13. septembra 326 v 
Jeruzalemu Kristusov križ. Devet let kasneje je ce-
sar Konstantin naročil, da posvetijo cekrev Jezuso-
vega vstajenja, danes bolj znana cerkev Božjega 
groba. En dan kasneje so v tej cerkvi prvič povišali 
Kristusov križ. To pomeni, da so ga vernikom izro-
čili v češčenje. Kaj se je s križem pozneje dogaja-
lo za nas nima pomena. Bolj pomemnbo je, kaj 

danes meni pomeni 
križ. Fotografija daje 
odgovor: pod križem 
je kip Vstalega Zveli-
čarja, ki blagoslavlja. 
Kip zlahka prezremo. 
Postavitev nas zbe-
ga še posebej, če to 
prenesemo na raz-
merje med križem 
in vstajenjem. Vera 
v vstajenje je srči-
ka krščanske vere. 
Apostol Pavel jasno 
pravi:  »Če ni vstaje-
nja mrtvih, potem 
tudi Kristus ni bil 
obujen. Če pa Kris-

tus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in 
prazna tudi vaša vera« (1 Kor 15, 13-14). V istem 
pismu pa zapiše: »Beseda o križu je namreč za tis-
te, ki so na poti pogubljenja, norost; nam, ki smo 
na poti rešitve, pa je Božja« (1,18). Med križem in 
vstajenjem ni nobenega nasprotja. Ko povzdiguje-
mo križ, to pomeni, da ga častimo, s tem častimo 
Kristusa, ki je na tem križu za nas trpel in umrl ter 
nas je s svojim vstajenjem odrešil za novo življenje. 
Naj bo za mnoge križ še tako zastrašujoč, spada h 
krščanski veri prav tako kot vera v vstajenje. 



SVETNIKI v tem tednu
P Janez Zlatousti, škof
T POVIŠANJE SV. KRIŽA
S Žalostna M.B.
Č Kornelij Ciprijan, mučenca
P Robert Bellarmino, škof
S Jožef Kupertinski, duhovnik
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Človeške in Božje msili
Jezus, 
nikar se ne čudi Petru in  
njegovim človeškim mislim! 
Ne čudi se kristjanom, 
da so v dvatisočletni zgodo-
vini tvoje Cerkve prevečkrat 
mislili po človeško! 
Priznavamo, da te tudi mi 
težko razumemo. Po človeš-
ko mislimo. Ne gre in ne gre 
nam v glavo tvoj nasvet, naj 
se odpovedujemo samim 
sebi, naj jemljemo vsak dan 
nase svoj (in tvoj) križ, naj 
svoje življenje rajši izgublja-
mo, kakor da bi ga reševali. To 
se upira naši naravi. Kaj nam 
bo ostalo, če sebe zavržemo.
Ti pa pri svojem vztrajaš. Res 
pa je, da nam poti za sabo ne 
zapoveduješ, ampak nas na-
njo le vabiš. »Če kdo hoče«, 
praviš. In če smo te pripravlje-
ni prav razumeti, bomo spoz-
nali, da nam s svojim vabilom 
k umiranju želiš samo dobro. 
Saj gre le za smrt vsega, kar 
je v nas zlo, da bi moglo tem 
bolj zaživeti, kar je v nas dob-
ro. Takšno umiranje pa ne na-
sprotuje naši naravi, ampak 
jo vodi k njenemu največje-
mu razponu. 

Hoditi za Jezusom. Za vsakega obstaja primerna obutev. 
Hoditi po Jezusovih stopinjah je mogoče v otroških čevljih, 
v orjaških škornjih, s hoduljami ali hojicami. Jezusu sledijo 
lahko ljudje vsake starosti, naj bodo revni ali bogati, bolni 
ali zdravi. Vsak s svojim tempom, po svoji poti, vsi pa s 
pogledom na Jezusa in z njegovo besedo v srcu.
Ni jasno, zakaj je Peter skušal Jezusa odvrniti od trplje-
nja, ki jim ga je napovedal. Malo prej pa je Peter v Jezusu 
spoznal Mesija. Ali se je zbal za svojo prihodnost ali ga je 
skrbelo za Jezusa? Verjetno eno in drugo. Eno pa se mi 
zdi jasno: Peter ni razumel, kaj je Jezus napovedal. Ni ra-
zumel njegovega govora o vstajenju. Nič čudnega. Mrtev 
je mrtev. Kdor je mrtev, se ne vrne nazaj v življenje. To 
je veljalo takrat kot velja še danes za mnoge ljudi. Ali ni 
bil Jezus preveč osoren do Petra, ki mu je ugovarjal, pa 
ne iz hudobnih namenov, ampak je to izrekel, ker ga ni 
razumel. 
Mislim, da Jezus ni ravnal tako osorno, ker bi videl ne-
varnost, da bi Boga izključili iz življenja, da ne računali z 
Bogom. Peter je skrbel zase in za Jezusa, ker ni računal 
z Bogom. Kdor računa z Bogom, pravi Jezus, dobi nov 
pogled na svoje življenje. Kdor računa na Boga, za tega 
imata zmaga in izguba na enkrat drugačen predznak. Ta 
zaupa, da četudi je na strani poraženca doživlja zmago, 
medtem ko je sončna stran lahko zelo krhka.

Mnogokrat je moj križ res prevelik in pretežak, moje 
moči preskromne. v pomoč bi lahko bilo, da bi svoj 
križ dojemali kot delček Jezusovega velikega križa. 
Tedaj ga več ne nosim sam, ampak ga z menoj nosi 
Jezus. Upam lahko, da tudi moj križ nima zadnje 
besede. Jezusov križ je premagalo vstajenje. 
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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 7.30, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od  13. do 19. 9. 2021

 OZNANILA OZNANILA
•	Danes obhajamo 24. nedeljo med letom. 
•	Bliža se slovesnost svete birme. V petek začenjamo de-

vetdnevno pripravo - birmansko devetdnevnico. Lepo 
vabljeni tudi starši, botri, sorodniki in vsi drugi. Lepo pripo-
ročam v molitev naše mlade in njihove družine. 

•	Vsi tisti, ki niste sorodstveno povezani z birmanci, vabljeni, 
da pridete na dan birme k maši ob 8.00 ali v soboto zvečer. 

•	Začeli smo veroučna srečanja. Urnik smo nekoliko prilago-
dili veroučencem. Poglejte spremembe.  

•	Sveta maša na začetku veroučnega leta bo prihodnjo ne-
deljo,19. septembra 2021, ob 10.00.

PONEDELJEK
   7.30 Za Božje varstvo
  Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Emilijo Gomze

TOREK
 7.30 Za + Milana Zavratnika
  Za + Branislavo Krajnc
  Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)

SREDA
 7.30  Za + Franca Praznika
  V čast in zahvalo Žalostni M.B.
 18.30 Za Harinski Vinka, 7. dan
  Za + Ano Aužner (greg.)
 ČETRTEK
 7.30 Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Alojza in Marijo Deželak
  Za + Milana Verdelja

PETEK
 7.30 Po namenu Kač
18.30 Za + mamo Cvetko Krašovec in  
  sorodnike
  Za + Ano Aužner (greg.)
               SOBOTA
 7.30 Po namenu
18.30 Za + Ano Aužner (greg.)

NEDELJA
 8.00 Za + Franca Teržana in  
  vse + Ožirjeve
  Za žive in + župljane
 10.00  Za + Jožeta Zajtla
  Za + Ano Aužner (greg.)

Tudi če se da oko prevarati, srce se ne moti. 
Če križa ni, ne manjka karkoli, ampak bistveno: 

moje odrešenje in moja osvoboditev.

PRIDI SVETI DUH, 
VLIJ V NAS OGENJ 
SVOJE LJUBEZNI, 
UČI NAS, DAJ NAM 
MODROSTI. 
MOJ GOSPOD, 
POŠLJI SVOJEGA 
DUHA IN PRENOVI 
OBLIČJE SVETA. 


