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Hvaliti hočem vrle može, naše 
očete v njihovih rodovinah! 
Bili so svetovalci s svojo ra-
zumnostjo in vidci vseh reči 
s preroškim darom; voditelji 
narodov s svojimi sveti in kne-
zi ljudstvo s svojo bistroum-
nostjo, modri govorniki v svojih 
knjigah in predstojniki v svojih 
službah. 

Glej, prihajam, da izpolnim 
tvojo voljo, Gospod.

Dober boj sem dobojeval, 
tek dokončal, vero ohranil.

Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika sama od sebe 
ne more roditi sadu, če ne os-
tane na trti, tako tudi vi ne, če 
ne ostanete v meni.  Jaz sem 
trta, vi mladike. 

Svetost je sposobna spremeniti svet
Mi kristjani potrebujemo svetnike kot je Slomšek za 
svojega priprošnjika pri Bogu, zavetnika iz naših vrst, 
svojega vzornika pri Bogu, priznanega pred vesoljno 
Cerkvijo.
Slomška svetnika potrebuje naša mladina, da bi se 
ob svojem učitelju in vzgojitelju navdušila za tiste 
ideale, za katere se splača živeti, za tiste duhovne 
in moralne vrednote, ki razsvetljujejo človekova ob-
zorja.
Slomška svetnika potrebujejo naše družine, da bi ob 
njem, ki je toliko svojih moči in sposobnosti posvetil 
prav družini, bile »domača Cerkev«, ognjišče ljubez-
ni, svetišče zvestobe s spoštovanjem do življenja.
Slomška svetnika potrebujemo duhovniki, da bi ob 
njegovem zgledu znali in mogli biti pravi dušni pas-

tirji, pripravljeni za ceno 
največjih žrtev služiti 
Bogu in narodu.
Slomška svetnika pot-
rebuje naš narod, da bi 
tudi v tem pogledu bil 
enakovreden vsem dru-
gim narodom, in da bi 
imel v svojem svetniku 
dokaz in potrditev, da je 
v svojih koreninah zdrav 
narod.



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

293.  Zakaj nam je Bog 
dal strasti?
Čustva ali strasti so takšne 
vzburkanosti ali vzgibi ču-
tnosti, ki nagibljejo človeka, 
da deluje ali da ne deluje v 
smeri tistega, kar čuti ali si 
predstavlja kot dobro ali kot 
zlo.
Bog je človeka ustvaril tako, 
da lahko ljubi in sovraži, si 
nekaj zaželi ali zaničuje, da 
ga stvari privlačijo ter da 
se drugih boji in da je poln 
veselja, žalosti ali poln jeze. 
Človek v globini svojega srca 
vedno ljubi dobro in sovra-
ži zlo — ali tisto, o čemer 
meni, da je takšno.

294. Če človek čuti v sebi 
močne strasti, ali je (zara-
di tega) grešnik?
Ne, strasti so lahko zelo dra-
gocene. Šele z napačnim 
usmerjanjem strasti, ki so ve-
lika pomoč k uresničevanju 
dobrega, lahko strasti posta-
nejo pomočniki zla.
Strasti, usmerjene k dobre-
mu, postanejo kreposti. Te 
so potem gorivo življenja, ki 
se bori za ljubezen in pravič-
nost. Strasti, ki imajo človeka 
v oblasti, ga oropajo svobode 
in ga tako zapeljejo v zlo, pa 
imenujemo pregrehe.

Kako naj se delo 
Gospoda Jezusa 
Kristusa nadalju-
je, ko pa vendar 
pripadamo na-
vadnim ljudem, 
katerih vera je 
krhka in tudi 
sami lahko od-
povedo v preiz-
kušnji? 
Da bi mogli iz-
polniti svoje 

poslanstvo, tudi sami potrebujemo Kristusove-
ga Duha, prav tako kot potrebujemo dihanje,  
da vzdržimo pri naporni hoji! Duh nam da vsto-
piti z našimi srci in razumom v skrivnost Jezusa 
Kristusa. Kot sonce, ki razliva svojo toploto, tako 
sije v nas neskončna Očetova ljubezen in nam da 
dojeti, da smo njegovi preljubi otroci. 
Duh nas navdihuje, da ravnamo po evangeliju. 
Kot daje veter, da jadrnica poleti preko grebenov 
valov, tako nas Duh poganja na pot, ki nam jo je 
označil Jezus. Osvobaja nas strahu in daje, da v 
nas vznikne pogum, da smo kristjani, in veselo  
oznanilo Jezusa Kristusa postane vidno v naših 
dejanjih in besedah.

Pridi, Sveti Duh,
na našo zemljo  
in dahni vanjo  
veselo oznanilo  
Jezusa Kristusa,  
za življenje ljudi!
Pridi, Sveti Duh,
na našo zemljo in 
daj, da v srcih ljudi 
vzplameni ogenj 
ljubezni do Boga!



Sovraštvu ali ljubezni - 
komu naj služi 

moja roka?  
Jezus govori v prenesenem 

pomenu o sekanju 
telesnih udov. 

Hoče, da nam je jasno, 
da ni vseeno, 

kako ravnamo, kajti naše 
ravnanje bo imelo posle-

dice sedaj in po naši smrti.

SVETNIKI v tem tednu
P Vincencij Pavelski, ust. lazaristov
T Venčeslav, mučenec
S Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Č Hieronim, duhovnik
P Terezija Deteta Jezusa,  devica
S Angeli varuhi
N 27. NEDELJA MED LETOM

Sveti Mihael

Sveti nadangel Mihael, 
brani nas v boju; 

bodi nam v pomoč  
zoper zlobnost in  

zalezovanje hudega 
duha. 

Ukroti naj ga Bog, 
ponižno za to prosimo. 

In ti, vodnik nebeške 
vojske, satana in druge 

hudobne duhove, 
ki hodijo po svetu 

v pogubo duš, 
z Božjo pomočjo 

v pekel pahni. 
Amen.

ALI MORAMO  
RESNIČNO KAJ ODSEKATI?
Sodobna medicinska znanost 
je ponosna, da ji v vedno večji 
meri uspeva presajanje orga-
nov. Ponosna je tudi, kadar se 
ji posreči ponovno »prišiti«  
k telesu ud, ki je bil po nesreči 
odrezan ali odsekan. Ta pri-
zadevanja je treba pozdraviti,  
saj je njihov namen, da bi imel 
človek čim bolj sposobno in  
neokrnjeno telo.
Jezus pa nam danes svetuje ne-
kaj čisto nasprotnega: človek 
naj si sam odseka roko ali nogo 
in izdere oko.
Kolikor vedo povedati življe-
njepisci svetnikov, doslej tega 
Jezusovega nasveta menda še 
nihče ni vzel povsem resno. Ne 
poznamo svetnika, o katerem 
bi brali ali slišali, da si je odsekal 
roko ali nogo ali izdrl oko.
To trditev bo treba nekoliko 
popraviti. Mnogi so vzeli Jezu-
sovo naročilo resno, zelo resno. 

Le dobesedno ga niso vzeli. Saj tudi Jezus ni mislil na njegovo do-
besedno izvrševanje. Gorje nam, če bi! Kdo bi še smel imeti roke, 
noge in oči, ko jih je pa tolikokrat zlorabil in uporabil za greh? 
Ali je na človeku sploh kaj, kar ga ne pohujšuje? Ali na primer 
naš jezik ni nič kriv in bi ga ne bilo velikokrat bolje odrezati kot 
poslušati, kako seje pohujšanje? In naša ušesa, ali so ta nedolžna?
Jezusova misel je naslednja: če ti je kakšna stvar ali oseba tako 
draga in tako pri srcu, kot ti je roka, 
noga in oko, in je za nič na svetu 
ne bi dal od sebe – pa te ta stvar ali 
oseba vodi v pogubo – premisli, kaj 
je zate bolje: ali da se te reči ali osebe 
odrečeš, ali pa da skupaj z njo drviš v 
pogubo. 
Jezus svetuje duhovno presajanje 
organov! Težko je reči, ali je manj 
boleče od telesnega. Je pa prav tako 
potrebno; če ne morda še bolj.
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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  27. 9. do 3. 10. 2021

OZNANILA:
•	Danes obhajamo šestindvajseto nedeljo med letom, Slom-

škovo nedeljo in slovesnost svete birme. 27 mladih bo preje-
lo zakrament svete birme. Gotovo so mladi upanje za priho-
dnost naše župnije. Pravimo, da na mladih svet stoji. Večkrat 
vključimo v svoje molitve naše mlade.  

•	Najlepša hvala birmovalcu, gospodu opatu Marjanu Jezer-
niku za podelitev zakramenta svete birme. Hvala vsem, ki 
ste pomagali pri pripravi mladih na birmo: g. Viktorju. Hvala 
staršem, pevcem in  bralcem za sodelovanje pri tej slovesno-
sti. Vsem tistim, ki ste včeraj  pripravili prostor za sveto mašo, 
oltar, klopi in za okrasitev.

•	Konec tedna vabljeni k češčenju Srca Jezusovega na prvi pe-
tek in v soboto k pobožnosti na čast Devici Mariji.

•	Prihodnja nedelja bo prva v mesecu oktobru in bo nabirka za 
potrebe naše župnije. Lepo priporočam. V mesecu oktobru 
radi molimo rožni venec.  

•	Vzemite novo župnijsko Glasilo in Ognjišče.

PONEDELJEK
   7.30 Za + Franca Kekec
  Po namenu Kač
 18.30 Po namenu
  Za + Ano Aužner (greg.)
          TOREK
 7.30 Za + Angelo Kladnik
  P o namenu
18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za +  starše Strah in Zupančič
 SREDA
 7.30  Za + Branka Klepaca
  Za + Rafaela Savski
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Miloša Dreo in starše Repše
  V zahvalo za Božje varstvo pri delu
 ČETRTEK
 7.30 Po namenu
  Za žive in + dobrotnike DBC
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + starše Deželak
  PETEK
 7.30 Za + Terezijo Božič
  Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Nežiko Flis
               SOBOTA
 7.30 Po namenu
 18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
 NEDELJA
 8.00 Za žive in + župljane
   Po namenu
 10.00 Za + Ano Aužner (greg.)
  Za + Vinka Harinski, 30. dan

V oktobru Cerkev 
vabi v Marijino šolo 
molitve. 
Po počitniških me-
secih in napornem 
septembru, ki so po-
zornost našega srca 
morda potegnili ne-
koliko navzven, nas 
oktober vabi v not-
ranjost, k obnovitvi 
rednega molitvene-
ga življenja. 

Ker smo Jezusovi učenci, naj bi bili njegove verne 
podobe. Z molitvenim stanjem, ki je živ odnos z 
Gospodom, pa smo lahko luč ljudem okrog nas. 
Zato velja iskreno povabilo, da še posebej v tem 
mesecu v roke z veseljem vzamemo rožni venec, 
tako bomo postajali vedno bolj veseli, »svetli«, 
zvesti in nenazadnje zoreli za večnost!


