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Molil sem in dana mi je 
bila preudarnost, klical 
sem in name je prišel duh 
modrosti. Bolj sem jo cenil 
kakor žezla in prestole, v 
primerjavi z njo sem imel 
bogastvo za prazen nič.

Nasiti nas, Gospod,  
s svojo dobroto.

Božja beseda je živa in de-
javna, ostrejša kakor vsak 
dvorezen meč in zareže do 
ločitve duše in duha, skle-
pov in mozga ter presoja 
vzgibe in misli srca.

Kako težko bodo tisti, ki 
imajo premoženje, prišli v 
Božje kraljestvo!

Zelo resno je mislil in želel je, da bi živel tako, da bi 
bil Bogu všeč. Resnično je hotel tako živeti, da bi 
dosegel Božje kraljestvo. Vendar tega ni zmogel 
več. Ni bil več svoboden za žrtev. Ni bil več svo-
boden, da bi se ves predal življenju in ljubezni.  
Priklenjen je bil na svoje bogastvo. Žalosten je 
odšel, imel je namreč veliko premoženje.
Tako močno smo se dali zaslepiti z navideznimi 
obljubami materialnega bogastva, da še komaj vi-
dimo, kako smo zaradi tega nesvobodni in kakšno 
ceno za to plačujemo. Koliko bolj usmerjamo svo-
je strmenje po lastnini, toliko bolj se ona nas po-
lašča. Ljudje, ki imajo veliko denarja in lastnine, 
se veliko bolj - kot je dokazano - oklepajo tega, 

pogosto niso velikoduš-
nejši, se bojijo za svojo 
lastnino. Taki se ženejo, 
da bi imetje pomnožili 
in so v nevarnosti, da bi 
izgubili odnos do tega, 
kar življenje resnično 
bogati. To nima nič op-
raviti z zavistjo in ne gre 
za ideološke boje. Gre 
za naše duše, za Božje 
kraljestvo. Zato pa mo-
ramo dojeti, da bomo 
oboje izgubili, če bo 
naše srce navezano na 
bogastvo.

Nič ni narobe, 
da imajo ljudje v lasti 
bogastvo, narobe bo, 

če bo bogastvo 
imelo v lasti ljudi. 



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

297.  Ali lahko svojo vest 
oblikujemo?

Da, celo morali bi jo oblikovati. 
Vest, ki je vsakemu z razumom 
obdarjenemu človeku priro-
jena, lahko postane napačno 
usmerjena in zadušena. Zato 
jo moramo vedno oblikovati v 
lep, fin instrument pravilnega 
ravnanja.

Prva šola vesti je samokri-
tika. Ljudje smo namreč 
nagnjeni k temu, da presoja-
mo v svojo korist. Druga šola 
vesti je usmerjanje in rav-
nanje na temelju dobrega 
delovanja drugih. Pravilno 
oblikovanje vesti vodi člove-
ka k svobodi, da dela to, za 
kar v resnici ve, da je dobro. 
Cerkev je s pomočjo Svete-
ga Duha in Svetega pisma v 
svoji dolgi zgodovini zbrala 
veliko vedenja o pravilnem 
delovanju; njena naloga je, 
da ljudi uči in jih usmerja k 
dobremu delovanju.

Storiti človekovi vesti silo  
pomeni človeka hudo prizadeti, 
njegovemu dostojanstvu pa 
zadati najbolj boleč udarec. 
V določenem smislu je to huje, 
kot da bi ga ubili.

Sv. Janez XXIII. (1881-1963)

To je zame kot knjiga s 
sedmimi pečati. Kdor to 
izusti, bi rad povedal, da je 
zanj dejansko stanje težko 
razumljivo ali celo uganka. 
Ta izrek izhaja iz zadnje 
knjige Nove zaveze, Jane-
zovega skrivnostnega Ra-

zodetja, ki se ukvarja s tako imenovanimi poslednjimi rečmi, 
torej s koncem sveta.  Ta knjiga je polna številnih podob. V 
njej je obilo simbolike, ki je danes pogosto težko razumljiva.  
Na začetku omenjen izrek ne misli na zadnjo svetopisemsko 
knjigo, ampak je v knjigi Razodetja od petega poglavja naprej 
večkrata omenjena knjiga s sedmimi pečati. Sedem pečatov 
lahko odpre le Božje Jagnje, ki je simbol za Jezusa Kristusa. 
Zato pa upodabljamo knjigo s sedmimi pečati pogosto z jag-
njetom. Pri odpiranju vsakega pečata se vedno bolj uničija 
zemlja. Ko se odpre zadnji pečat pa je popolnoma uničena. 
Vendar uničenje zemlje ni konec, ampak je pravzaprav zače-
tek: začetek popolnega Božjega kraljestva. Mnogi opisi v knji-
gi s sedmimi pečati so tako grozljivi, da je konec poln upanja 
in življenja. To je za nas ljudi dejansko težko razumeti - knjiga s 
sedmimi pečati - vendar smemo upati, da imam Bog z nami 
dobre namene in nam privošči samo dobre stvari.

Sv. Janez Pavel II. je bil nadvse odprt za učenje, močna du-
hovna osebnost, povezan z Bogom v molitvi in obhajanju 
svete evharistije, nadvse je ljubil Marijo ... Zaradi tega je iz 
njegovega življenja izžarevala vedrina sredi velikih napo-
rov in njegov pogum, s katerim je izpolnjeval svoje naloge 
v res težavnem času ...                                          (22. oktober)
Sv. Janez XXIII. je kot papež hotel biti ljubeči oče vseh ka-
toličanov in prijatelj vseh ljudi dobre volje. Leta 1959 je 
napovedal vesoljni cerkveni zbor - drugi vatikanski koncil., 
ki je prinesel »nekaj svežega zraka« (kar močan prepih) 
in jo pripravil na poslanstvo v novem tisočletju.            (11. oktober)



SVETNIKI v tem tednu
P Janez XXIII,  papež
T Maksimilijan Celjski, mučenec
S Edvard,  kralj
Č Silvan, mučenec
P Terezija Avilska,  redovnica
S Marjeta Alacoque,  redovnica
N 29. NEDELJA MED LETOM

Sv. Maksimilijan Celjski

Maksimilijan se je rodil  
v 1. polovici 3. stoletja  
v takratni Celeji. Star-
ši so ga vzgajali v ple-
menitem krščanskem 
duhu. Po njihovi smrti je 
premoženje razdelil re-
vežem. Iz Celja se je pre-
selil v noriško prestolni-
co Laureacum (Lorch). 
Tu so si Maksimilijana  
izvolili za škofa. Papež 
Sikst II. je izvolitev po-
trdil in dodelil novemu 
škofu ves Norik. Tudi v 
rodno Celje je šel oz-
nanjat evangelij in tam 
umrl mučeniške smrti. 
Obglavili so ga, truplo 
pa so kristjani pokopali 
ob mestnem obzidju. 
Pozneje so ga prenesli  
v Passau.

Pri odpovedi  bogastu  
ne gre za neko umetnost,  

za neki trik,  
ki bi se ga lahko naučil. 
Tudi ne obstaja krotilec, 
ki bi lahko nekoga tako  
zdresiral, da bi navidez  
nemogoče bilo mogoče 

narediti.
Kljub temu je odpoved 

bogastvu umetnost: umet-
nost odpovedovati se 

najprej sebi, in potem - čisto 
preprosto - svojemu imetju. 

To je srčika evangelija:
kdor se zmore nečemu 
odpovedati, 
ga to osrečuje,
kdor ne zmore deliti, 
je žalosten. 
Evangelij govori 
o bogatem mladeniču, 
ki se ne more otresti 
hudička, ki se imenuje 
»imetje«. Ne še ...

Kdo se potem more še rešiti? 
Razumljivo je,  

da so se učenci 
zgrozili. Stopnice do

nebeškega kraljestva se
zdijo ogromne, visoke. 

Od stopnice do stopnice 
je taka višina, da se ne da 

premagati. 
Tudi Jezus gleda tako: 

Ljudje po tej poti ne morejo hoditi. 
Bog pa pozna čisto drugačne poti. 

Pri njem ni nič nemogoče.

Pretirana želja po imetju 
lahko stopi na mesto,  
ki bi ga moral imeti Bog. 
Bogastvo nas hitro lahko 
naredi trdosrčne, pohlepne, 
skope. 
Več ko imamo, 
bolj postanemo nenasitni.
Kadar dobrine delimo 
z drugimi, takrat je naše 
bogastvo blagodejno. 
Bog nas blagoslavlja in 
daje rodovitnost. 
Razveseljuje nas in druge.
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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; na dela proste praznike 8.00, 10.00

SVETE MAŠE  
od  11. do 17. 10. 2021

OZNANILA:
•	Danes je osemindvajseta nedelja med letom. 
•	Za romanje v Pleterje, Belo krajino in Žužemberk je 

še 10 prostih mest. Kdor bi želel še iti, naj se čimprej 
prijavi. Odhod bo ob 7.00. 
•	Slovesno odprtje škofovske sinode bo potekalo 

med 9. in 10. oktobrom 2021 v Rimu ter 17. oktobra 
2021. V soboto, 16. oktobra ob 20,00, bo v stolnici 
slavljenje s Stična bendom. V nedeljo, 17. oktobra, 
bo ob 15.00 sveta maša v stolnici.
•	Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 

organizira dobrodelno akcijo. Na razpolago je Vin-
cencijev koledar 2021/22. Svoj dar lahko prispeva-
te preko priloženih položnic.
•	Vzemite novo župnijsko Glasilo.

PONEDELJEK
   7.30 Po namenu
  Za + Terezijo Špilak
 18.30 Za + iz družine Koželj in
  za + Barbaro Pavlič
  Za + Ano Aužner (greg.)
          TOREK
 7.30 Za + Marijo Kramer
  Za + Branislavo Krajnc
18.30 Za + Ano Aužner (greg.)
  Po namenu
 SREDA
 7.30  Za + Milana Podbrežnika
  Po namenu
18.30 Za + Maksimilijana Košiča
  Po namenu
 ČETRTEK
 7.30 Po namenu
  Za + Jožeta Zajtla
 18.30 Za + Frančiško Rihtar
  Po namenu
 PETEK
 7.30 Po namenu
  Za + Terezijo Špilak
 18.30 Za + Zinko in Marjana Petana
  Za + Marijo Klepej in  
  Dragico Razboršek
               SOBOTA
 7.30 Po namenu
 18.30 Za + iz družine Mlakar
 NEDELJA
 8.00 Po namenu
  Za žive in + župljane
 10.00 Mariji v zahvalo in po namenu

Pismo slovenskih škofov 
za konec epidemije in edinost v Cerkvi
Dragi bratje in sestre, 
škofje vas vabimo, da se nam pridružite v molitvi 
in prošnji, da skupaj premagamo težko krizo epide-
mije in delitev med nami. Čas koronavirusne bolez-
ni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, 
da poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako 
bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo 
naša občestva kraj živete vere. V nedeljo, 17. oktobra 
2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot prever-
janja življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pri-
čenja tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v 
Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da po vseh 
naših občestvih namenimo skupno molitev za pre-
nehanje epidemije v naši domovini in da začutimo, 
kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z različ-
nimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, da 
pokažemo odgovornost in sodelovanje.
           Vaši škofje


