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Brezbožniki so govorili: »Zale-
zujmo pravičnega, ker nam je 
v napoto, ker nasprotuje našim 
delom, ker nam očita grehe zo-
per postavo in nas obtožuje za 
grehe pri naši vzgoji.

Gospod podpira mojo dušo.

Modrost pa, ki je od zgoraj, je 
najprej čista, nato miroljubna, 
prizanesljiva, dovzetna, pol-
na usmiljenja in dobrih sadov, 
brez pristranskosti in hinavšči-
ne. In sad pravičnosti se seje v 
miru tistim, ki uresničujejo mir.

»Kdor sprejme enega takih 
otrok v mojem imenu, mene 
sprejme; kdor pa mene sprej-
me, ne sprejme mene, temveč 
tistega, ki me je poslal.«

Kdo je prvi in največji?
Prvi in največji v božji Cerkvi ni vedno tisti,  
ki sedi na prvem mestu. Prvi in največji je tisti, 
ki z enako predanostjo ljubi Kristusa in njegove 
brate in sestre, pa naj bo na prvem, zadnjem ali 
kateremkoli mestu.
Jezus je spregledal »pogruntal« svoje učence. 
Nič mu niso odgovorili na njegovo  vprašanje,  
o čem so se pogovarjali po poti. Saj tudi potreb-
no ni bilo. Jezus je vedel tudi to, kako so se med 
seboj prerivali, tekmovali, si prizadevali za pri-
znanja in položaje. Ni jih obsojal, ampak jim je 
pojasnil, kaj pomeni živeti v njegovem duhu. „Če 
kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in 
vsem služabnik.“ Trde so te besede. Niso zahte-
va, da bi klečeplazili pred kom in se mu klanjali. 
Hoditi za Jezusuom in živeti kot njegovi učenci, 
pomeni, da   gojimo skromnost, ki prihaja iz srca.



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

292.  Ali se lahko sto-
ri nekaj hudega, da bi 
iz tega nastalo nekaj 
dobrega?

Ne, ni dovoljeno delati zlo 
ali ga vzeti v zakup, da 
bi iz njega prišlo dobro.  
Včasih pa ne preostane 
nič drugega, kot da se ne 
upiramo manjšemu zlu, 
da bi s tem preprečili še 
večje zlo.

Namen ne posvečuje 
sredstev. Biti nezvest ne 
more biti prav, tudi z na-
menom, da bi tako utrdili 
zakon. Prav tako je naro-
be, da zlorabljamo embri-
je za raziskovanje osnov-
nih celic, pa čeprav bi  
s tem dosegli odlične 
uspehe v medicini. Na-
pačno je, če želimo žrtvi 
posilstva »pomagati« 
tako, da odpravi otroka.

Če človek v resnici hoče 
dobro, potem mora hoteti 
vse storiti zaradi dobre-
ga in vse potrpeti zaradi 
dobrega.

Søren Kierkegaard

Škof Slomšek je bil zahteven 
in dosleden. Kar je zahteval 
od drugih, je najprej sam iz-
vrševal. V njem ni bilo pros-
tora za povprečnost in mlač-
nost. Tako vabi tudi nas, 
današnje Slovence, da bi bili 
v boju proti vsemu slabemu 
malo bolj odločni. Da se ne 
bi pustili potegniti v tisto la-
godnost, kjer je pomembno 
samo še to, da zadovoljimo 
svoje potrebe  - in to čim 
bolj poceni, brez truda in 
odpovedi. To naj bi bil višek 
sreče, ki jo lahko doseže človek na zemlji - za kaj 
več pa ni vredno izgubljati moči. 

Duh prihaja iz roke 
križanega Kristusa: 
trpljenje, vstajenje in 
prihod Svetega Duha 
spadajo skupaj.
Z golobom v roki gle-
da Križani na nas. Z 
močjo Božje ljubez-
ni je premagal smrt. 
Sveti Duh prav tako 
prinaša Božjo ljube-
zen, ki premaguje 
ovire. Božja ljubezen 
deluje v raznih po-
dobah in oblikah. Cilj 

delovanja je srce, ki odpira oči. Bog želi, da bi 
kristjani sprejeli poslanstvo, da bi povsod po 
svetu govorili o tej ljubezni, ki se daruje in jo 
posnemali, jo živeli. 



SVETNIKI v tem tednu
P Andrej Kim, mučenec
T Matej, apostol
S Mavricij, mučenec
Č Pij iz Pietrelcine, redovnik
P Anton Martin Slomšek, škof
S Sergij, menih
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IN BOSTE MOJE PRIČE

Prejeli boste moč, 
ko bo Sveti Duh 
prišel nad vas ...

Prejeli boste moč, 
ko bo Sveti Duh 
prišel nad vas, 

in boste moje priče.

Kadar skupaj zbrani smo 
kakor Cerkev 
v prvih dneh, 

skupaj vsi pričujemo, 
da ogenj Tvoj  

tli v vseh ljudeh. 

Trdno zdaj zaupamo, 
vsak od nas se prepusti. 

Glej, v nas ogenj Tvoj gori; 
pričevali bomo vsi. 

Pošlji svojega Duha 
in prenovi srca vsa.

Biti zadnji, vsem služabnik, to ni gesta poniž-
nosti, ampak korak v odgovornost za druge. To 
je pojasnil Jezus s prispodobo otroka. Katera 
je lahko večja odgovornost kot ta, da sprejmeš  
otroka in skrbiš za tega otroka? Ta naloga vpliva 
na naše celotno življenje in ga tudi močno za-
znamuje. Pri tem je otrok, ki nam ga Jezus pos-
tavja pred oči in ki potrebuje našo pomoč, ne 
samo odgovornost in naloga, ampak je nebeški 
dar. Sprejmemo lahko Boga, ko smo človeški. Ko 
smo v oporo tistim, ki potrebujejo našo pomoč. 
Tako preprosto je in velikokrat tudi tako težko. 

Evangelist Marko govori o 
otrocih, ki jih apostoli od-
ganjajo. Pri tem ne upo-
rablja običajne grške be-
sede za otroka „teknon“, 
ampak uporabi besedo 
„paidion“. S tem nagovori 
tudi sužnje. To je povabi-
lo, da spremenimo per-
spektivo: majhne visoko 
ceniti in sebe pa ne imeti 
za tako pomembne. To je 
lahko zelo težko, vendar 

kako je lahko osvobajajoče, ko nam uspe. Jezus ima 
otroke rad, ker so iskreni, preprosti, nepokvarjeni 
in pristno veseli. Vabi nas, da postanemo kot otro-
ci, da pridemo v nebeško kraljestvo. 
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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  20. 9. do 26. 9. 2021

OZNANILA:
•	Danes obhajamo petindvajseto nedeljo med letom.
•	V petek bo za našo župnijo še posebej praznik, saj bomo 

obhajali god bl. A. M. Slomška - zavetnika naše župnije. 
Lepo vabljeni k sveti maši, da priporočimo sebe in vso 
našo župnijsko skupnost našemu zavetniku.

•	Letos bomo Slomškovo nedeljo združili s slovesnostjo 
svete birme, ki bo prihodnjo nedeljo. 

•	Začeli smo devetdnevnico pred birmo. To je duhovna 
priprava birmancev, njihovih družin in celotne župnije. 
Pridružimo se molitvi za naše mlade kristjane.  

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

•	Hvala vsem, ki ste danes sodelovali pri sveti maši ob za-
četku veroučnega leta.

•	Na razpolago je novo župnijsko Glasilo.

PONEDELJEK
   7.30 Za + starše Kociper
  Po namenu
 18.30 Za + Angelo Mohorčič
  Za + Ano Aužner (greg.)
          TOREK
 7.30 Za + Stanka Klemenška
  Za + Zvonimira Kavčiča
18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Angelo Pevec
 SREDA
 7.30  Za + Franca Poličnika
  Za + iz družine Lastovec
  Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
	 ČETRTEK
 7.30 Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Franca Arčana
  PETEK
 7.30 V čast bl. A. M. Slomšku za  
  spravo v slovenskemu narodu
  Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Albinco Brence in za zdravje
               SOBOTA
 7.30 Po namenu Kač
  Za + Ano Aužner (greg.)
 18.30 Za + Ivana Kovačiča in družino
  NEDELJA
 8.00 Za žive in + župljane
   Za + Ano Aužner (greg.)
 10.00 Za + Vesno Krajnc
  Za + Kato in Jozota Stjepića

Molitev birmanca

Pridi, Sveti Duh!
Pridi tudi v moje srce! 
Napolni me s svojim 
veseljem, svojim mi-
rom, svojo božjo moč-
jo. Pridi in prebivaj v 
meni! Naseli se vame. 
Preženi iz kamrice mojega srca vse slabe 
misli, ves nemir, vso žalost in tesnobo. Sveti 
Duh, bodi moj najboljši prijatelj in svetovalec.  
Vodi me, da nikdar ne zaidem s poti Boga. 
Navdihuj mi misli miru. Tolaži me, ko sem ža-
losten. Okrepi me v skušnjavi. Ogrej me, kjer 
je moja ljubezen v nevarnosti, da se ohladi. 
Daj, da bom svetil in bom znamenje božje lju-
bezni za druge ljudi.


