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Za muko svoje duše bo vi-
del luč, do sitega se je bo 
nagledal, s svojim spozna-
njem bo moj pravični slu-
žabnik mnoge opravičil, nji-
hove krivde bo nalóžil nase.

Tvoja dobrota, Gospod, 
naj bo nad nami.

Bližajmo se torej z zau-
pnostjo prestólu milosti, da 
bomo dosegli usmiljenje 
in našli milost, ki nam bo v 
pravem trenutku pomagala.

Sin človekov ni prišel, da 
bi mu stregli, ampak da 
bi on stregel in dal svoje 
življenje v odkupnino za 
mnoge.

Vsi smo ustvarjeni po isti Božji podobi, zato med 
nami ne sme biti razlik. Če pa že kdo hoče biti ve-
lik, naj streže, in če hoče biti prvi, naj bo v služenju.  
Veličina posameznika ne raste s tem, ko druge  
potiska navzdol, ampak s tem, ko drugim pomaga 
k njihovi veličini. Naša vrednost raste z vrednostjo 
drugih, dvigamo se toliko, kolikor storimo, da se 
dvigajo drugi. Prvemu mestu se bližamo takrat, ko 
pomagamo drugim, da se mu bližajo. 
Na Jezusovo desnico in levico ne vodi nobena dru-
ga pot razen tiste, po kateri gremo z roko v roki in 
se med seboj podpiramo. Na sedežih poleg Jezu-
sa bomo skupaj z drugimi, ali nas pa tam ne bo. 

BITI KRISTJAN POMENI, DA DELAMO TO, 
KAR JE DELAL JEZUS: 

SLUŽIMO DRUG DRUGEMU!



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

298.  Ali je kdo kriv pred 
Bogom, če z dobro vestjo 
dela narobe?

Ne. Če je kdo temeljito 
preveril in prišel do trdne 
presoje, potem mora v 
danih okoliščinah slediti 
svojemu notranjemu gla-
su, tudi s tveganjem, da 
bo storil kaj narobe.

Za zlo, ki pride na svet z  
nekrivdno napačno preso-
jo vesti, nas Bog ne obso-
di. Čeprav se mora navse-
zadnje še tako zelo slediti 
svoji vesti, pa je vendar 
treba imeti pred očmi, 
da se je pod zlorabljenim 
sklicevanjem na domnev-
no vest že pogosto pona-
rejalo, ubijalo, mučilo in 
varalo.

Ne boj se, da se bo tvoje življe-
nje nekega dne končalo! Bolj 
se boj, da zamujaš pravilno ga 
začeti.

JOHN HENRY NEWMAN

Te tri besede je papež Frančišek postavil za geslo sinode. Udejaniti 
sinodo pomeni, da skupaj hodimo po isti poti, kot občestvo skupaj z 
Jezusom. Skupna hoja zahteva sodelovanje, ki je mogoče le, če imamo 
pred očmi isti cilj, isto poslanstvo. Sinoda želi stopiti na obrobja in 
prisluhniti tistim, ki se čutijo izključene iz občestva, da bi jih pritegnili 
nazaj v sodelovanje za skupno odrešenjsko poslanstvo.
V nedeljo, 10. 10. 2021, je papež Frančišek daroval slovesno sveto mašo 
ob začetku sinodalne poti, ki se bo sklenila s sinodo o sinodalnosti 
leta 2023. 
Hoditi skupaj. Takšen je prevod starogrškega izraza syn hodos. Papež 
želi po svetu prebuditi proces, v katerega bomo vključeni vsi krščeni 
ter bomo vsi poslušali drug drugega in se pogovarjali. To bo v prvi 
vrsti skupno »poslušanje Svetega Duha«. 
»Sinodalnost izraža naravo Cerkve, njeno obliko, slog in misijon.« V 
njej so »vsi akterji, nikogar ni mogoče jemati kot statista«. Zahteva 
notranjo gibčnost, kajti gibanje je po Frančišku posledica poslušnosti 
Svetemu Duhu. 
Sinoda ponuja tri 
priložnosti. Cerkev 
naj bi postajala si-
nodalna, Cerkev 
poslušanja Duha 
in drugih, in Cer-
kev bližine. »Božji 
slog je bližina, so-
čutje in nežnost.« 



SVETNIKI v tem tednu
P Luka,  evangelist
T Pavel od križa, duhovnik
S Irena (Mira),  mučenka
Č Uršula, devica in mučenka
P Janez Pavel II. papež
S Janez Kapistran,  duhovnik
N 30. NEDELJA MED LETOM

Za blagoslov sinodalne poti

Pred Teboj smo, 
Sveti Duh, 

ko smo zbrani 
v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,

bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, 

po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili 

nered.
Ne dopusti, 

da bi nas nevednost vodila 
po napačni poti

ali da bi pristranskost 
vplivala na naša dejanja.

Daj, 
da v Tebi najdemo 

svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili 
večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili 

od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,

ki deluješ na vsakem kraju 
in v vsakem času,

v občestvu z Očetom in 
Sinom na vekov veke. 

Amen.

Nasredin Hodža je nekoč 
šel na banket v vsakdanji 
obleki in ga ni nihče opazil. 
Drugič je poskusil 
v veličastnem krznenem 
plašču in so ga posadili  
na najboljše mesto. 
Ko so postregli z juho, 
je začel pomakati potrdi-
lo o sposojenem plašču 
v skledo in govoriti: 
»Jej, moje krzno, jej! 
Začudenim gostom je 
razložil: „Čast gre ven-
darle krznu, zato mora 
tudi krzno jesti juho!«

Moj avto, moja hiša, moja jahta ... Zemeljski statusni 
simboli, ki v naši družbi pogosto odločajo o ugledu 
osebe  - ti nič ne veljajo pred nebeškimi vrati. Seveda 
je vse to le domnevanje, kajti kdo in kaj velja v Bož-
jem kraljestvu - o tem odloča Bog sam. Ko evangelij 
pripoveduje, kako sta želela apostola Jakob in Janez 
imeti častna mesta v nebeškem kraljestvu, kaže prav v 
to smer. V Božjem kraljestvu veljajo namreč drugačna 
merila kot na zemlji. Vsak pa se lahko odloči, da bodo 
merila Božjega kraljestva že sedaj njegova merila.

Komu pripada najboljše mesto

Bog bi rad, da bi vsak človek bil na prvem mestu!

Hej!!!
Moj avto,
moja hiša,
moja jahta.
Hej, odprite!
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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  18. do 24. 10. 2021

OZNANILA:
•	Danes je devetindvajseta nedelja med letom. 
•	Prihodnjo nedeljo bo 30. nedelja med letom in Mi-

sijonska nedelja. V naši župniji bo tudi slovesnost 
prvega svetega obhajila. Osem otrok bo prvič pri 
obhajilu. Molimo zanje in njihove družine, da bi bili 
tudi na ta način še tesneje povezani z Jezusom, žu-
pnijsko skupnostjo in da bi ostali Bogu zvesti. 
•	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. Na razpolago je 

tudi nova številka salezijanskega glasila Don Bosko. 

PONEDELJEK
   7.30 Po namenu
  Za zdravje in 
  Božje varstvo v družini
  Za + Marijo Videmšek
 18.30 Po namenu
          TOREK
 7.30 Za + Terezijo Prušnik
  Po namenu
18.30 Po namenu
 SREDA
 7.30  Za + Jožeta Kladnika
  Po namenu
18.30 V zahvalo za srečno vožnjo
  Po namenu
 ČETRTEK
 7.30 Po namenu
  Za milost vere,  upanja 
  in ljubezni
 18.30 Po namenu
 PETEK
 7.30 Po namenu
  V čast sv. Janezu Pavlu II.  
  za mlade
 18.30 Po namenu
  V čast MP za zdravje  
  Marice Gračner
               SOBOTA
 7.30 Po namenu
  Po posebnem namenu
 18.30 V zahvalo za 94 let življenja
 NEDELJA
 8.00 Za + Snežano in Aleša Prekrat
  Za žive in + župljane
 10.00 V čast Mariji Pomočnici  
  in sv. Janezu Bosku 
  za vnuke in nečake

Skupnost apostolov je povsem človeška skupnost. 
Držijo skupaj, živijo drug za drugega, skrbijo pa tudi 
za svojo korist. Radi bi bili poplačani, ker so tako po-
gumno hodili po Jezusovi poti, se morali marsičemu 
odpovedati in marsikaj zapustiti. Če bodo dobili več 
kot drugi - kot sta si želela Jakob in Janez - tedaj je v 
njihovih očeh tudi prav. Tudi drugi bi tako ravnali ... Ali 
me šokira, da truma apostolov deluje tako človeško? 
Nikakor. V tolažbo je, da ne gledaš na svoje slabosti 
preveč kritično. Opogumlja, da vedno znova poskušaš 
z Jezusovo besedo. Tudi z zahtevno besedo o služenju.


