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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

G l a s i l o G l a s i l o 
župnije Celježupnije Celje

Blaženi A. M. Blaženi A. M. 
S l o m š e kS l o m š e k

23. 1. 2022 TRETJA NEDELJA MED LETOM Leto XVIII. št. 4
BOŽJA BESEDA 
Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10
Ps 19
1 Kor 12, 12-3
Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Ko je Ezra, ki je stal višje od 
ljudstva, odprl knjigo pred očmi 
vsega ljudstva, je vse ljudstvo 
vstalo. Ezra je hvalil Gospoda, 
vélikega Boga, vse ljudstvo pa je 
s povzdignjenimi rokami odgo-
varjalo: »Amen! Amen!« 

Gospod, tvoje besede so duh  
in življenje.

Če en ud trpi, trpijo z njim vsi 
udje, če je en ud v časti, se z njim 
veselijo vsi. Vi pa ste Kristusovo 
telo in vsak posamezni je njegov 
ud. 

Duh Gospodov je nad menoj, ker 
me je mazilil, da prinesem bla-
govest ubogim. Poslal me je, naj 
oznanim jetnikom prostost in 
slepim, da spregledajo, da zatira-
ne pustim na svobodo, da ozna-
nim leto Gospodove milosti.

Vsebina Izaijevih besed, ki jih Jezus obrača nase, je preroš-
ka. Maziljenec, nad katerim je Božji duh, ne prihaja zaradi 
bogatašev, mogočnikov in veljakov tega sveta. Obrača se k 
ubogim, ki so prikrajšani za življenjske dobrine; k jetnikom, 
da jih privede v svobodo; k slepim, da jim vrne pogled, k za-
tiranim, da zadihajo prostost, in končno k vsem, ki so po-
trebni usmiljenja.

N a z a r e č a n o v 
ta napoved ni 
navdušila. Ni iz-
polnila njihovih 
p r i č a k o v a n j . 
Zamišljali so si 
Mesija, ki naj 
s silo udari po 
nasprotnikih, 
sosednje narode 
podjarmi, Izraelu 
pa prinese politič-
no moč in zemel-
jsko blaginjo.
Prepad med tem, 
kar Jezus daje, in 
med tistim, kar 
ljudje od njega 
pričakujejo, se na-
daljuje do naših 
dni. Ali smo mi 
danes drugačni?

Jezusov nastopni program je 
revolucionaren. Poslan je  
k ljudem na robu družbe,  
k tistim, ki se ne nahajajo  

v načrtih mogočnih in živijo 
revno življenje. Njim oznanja 

dobro in veselo novico.  
Bog ima nje še posebej rad. 

Ta program postavlja odnose 
na glavo. Jezus pravi: Danes 

se ta program uresničuje. 



YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

322. Kaj je pomembnejše 
družba ali posameznik?

Za Boga šteje vsak posame-
zni človek najprej kot oseba, 
šele nato kot družbeno bitje.
Družba nikoli ne more biti po-
membnejša od posamezni-
ka. Ljudje nikoli ne smejo biti 
sredstvo za družbene name-
ne. Kljub temu pa so družbe-
ne ustanove, kot sta država in 
družina, ki sta za posamezni-
ka nujno potrebni; ustrezata 
celo njegovi naravi.

323. Kako se mora posa-
meznik integrirati v družbo, 
da se kljub temu lahko svo-
bodno razvija?

Posameznik se lahko v družbi 
svobodno razvija takrat, če 
je upoštevano načelo subsi-
diarnosti. Katoliški socialni 
nauk je razvil načelo subsidi-
arnosti, ki pravi: Kar lahko po-
sameznik stori zase z lastno 
močjo, mu nadrejena instan-
ca ne sme odvzeti. Nadrejene 
družbene instance ne smejo 
prevzeti naloge podrejenih 
instanc in jim odvzeti kom-
petence, temveč so tu zato, 
da subsidiarno (torej poma-
gajoče) posežejo vmes tam, 
kjer so posamezne ali manjše 
institucije s kakšno nalogo 
preobremenjene.

SESTRE v Svetem pismu
LEA IN RAHELA
Tudi odnos med sestra-
ma Leo in Rahelo v izra-
elski prazgodovini ni bil 
brez napetosti. Potem 
ko je Jabob prevaral 
svojega očeta in brata 
Ezava, je pobegnil k La-
banu, bratu svoje ma-
tere Rebeke. Na poti  
k svojemu stricu je sre-
čal njegovo mlajšo hčer 
Rahelo, v katero se je 
zaljubil. Pripravljen je bil svojemu stricu sedem let slu-
žiti, da bi se tako lahko poročil z Rahelo. V poročni noči 
pa mu je stric Laban pripeljal starejšo hči, o kateri Sveto 
pismo pravi, da je bila  grša kot njena lepa sestra Rahela.  
Jakob je bil razumljivo zaradi prevare razsrjen. Laban pa 
je svoje dejanje utemeljeval tako, da je rekel, da ne bi 
bilo prav, da bi prej poročil mlajšo kot pa starejšo hčer. 
Po enem tednu mu je dal za ženo še Rahelo, za katero 
mu je služil še sedem let.
Opisani običaji in šege so nam danes v veliki meri tuji. 
V nadaljevanju opisano  ljubosumje pa je nasprotno še 
danes aktualno kot pred več kot 3000 leti. Lea je me-
nila, da ji je Rahela odvzela moža, ki je pripadal njej kot 
starejši. Kot že pri Ezavu in Jakobu postane očitno po-
membno prvorojenstvo. Pogosto je vidno, da ima Jakob 
rajši Rahelo kot Leo.  Bog poseže, da bi izravnal to krivi-
co in doživeto zapostavljanje. Leo je blagoslovil s štirimi 
sinovi, medtem ko je Rahela najprej ostala nerodovit-
na, kar je v takratnem času veljalo za sramoto. Najprej 
je bila Lea ljubosumna na Jakobovo ljubezen do njene 
sestre, sedaj pa je Rahela ljubosumna zaradi rodovit-
nosti svoje sestre. Tako kot že pri Abrahamu in Sari je 
Rahela najprej postala mati po svoji dekli Bilhi, ki je Jako-
bu rodila dva sina. Rahela je šele pozneje dala življenje 
Jožefu in Benjaminu in pri porodu umrla. Lea je Jakobu 
rodila še več sinov in hčera. Obe sestri, ki sta se obnašali 
tako človeško in je Bog posegel v njuno življenje z bla-
goslovom, sta postali izraelski pramateri. 



SVETNIKI v tem tednu
P Frančišek Saleški, škof
T Spreobrnitev apostola Pavla
S Timotej in Tin, škofa
Č Angela Merici, ust. uršulink
P Tomaž Akvinski, c. učitelj
S Valerij, škof
N ČETRTA NEDELJA MED LETOM

Božji umetnik

Luka bi rad svojega  
prijatelja Teofila prepričal 

o zanesljivosti krščanskega 
nauka in mu pokazati,  
kaj vse je moral za to  

namero narediti:  
Raziskoval in študiral je 

vse, kar je bilo v tistem času 
znanega o Jezusu. Iskal je 

očividce in zanesljive  
»služabnike besede«. 

Potrudil se je, da bi po 
najboljših močeh zapisane 
besede izražale resničnost.  
Luka je velik Božji umetnik. 
Legenda ga pozna tudi kot 

umetnika, ki je naslikal 
prvo sliko Božje Matere.

NEDELJA  
BOŽJE BESEDE
Vera - sladko spanje? 
V svetu, kjer je značil-
no, da je vsakdanje 
življenje nenehno 
hitenje, lahko vera 
pomaga, da se pos-
tavimo v drugo per-
spektivo. Tudi mirno 
perspektivo: da ni 
treba tekati za vsa-
kim trendom, da se ne bojimo, da bi stalno nekaj zamudili. 
Ali je zaradi tega vera blago uspavalo?  Mislim, da ne - tudi 
fotografija govori nasprotno. Živahno sveto pismo. Veter 
obrača liste. Zame simbolizira  ta fotografija, da bi nas Sve-
to pismo rado spravilo v gibanje. Po besedah prerokov v 
stari zavezi, ki vedno znova obtožujejo krivico. Po Jezusovih 
besedah, ki opozarjajo na bližnje in na njihove stiske. Kdor 
bere Sveto pismo, ne more ostati pri samem sebi. Kdor 
bere Sveto pismo, ga bo premaknilo in se bo odpravil na 
pot k Bogu in k bližnjim. 
Vendar fotografija simbolizira še en drugi vidik. Takega Sve-
tega pisma kot ga prikazuje fotografija, ne more nihče brati. 
Črke, celo cele strani so zabrisane pred očmi. Za branje Sve-
tega pisma je potreben mir, tišina, da mi lahko Božje bese-
de spregovorijo. Svetega pisma ne moremo brati med vrati  
(kjer je običajno prepih) in biti že z glavo in srcem pri drugih 
stvareh. Tedaj se besede zabrišejo. Sveto pismo potrebuje 
mir, da me lahko gane in premakne.

Z Jezusom so se izpolnile starodavne besede preroka Izaija. 
Vera v Božje obljube  zaznamuje vsakdanje življenje. To sli-
šati in to verovati, zahteva pogum in obenem tudi opogumlja.  
Poslušalcem preroka Izaija se ne dogaja čisto nič drugače 
kot Jezusovim poslušalcem in nam danes. 
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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
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Luka se na začetku svojega evangelija obrača na 
konkretnega človeka: Teofila. To je lahko ime oziro-
ma vsak Božji »prijatelj«. Jamči mu, da se lahko ve-
seli tega poročila, ki je po stoteljih prišlo tudi vse do 
nas. Njegove in vse besede Svetega pisma. Zapisane 
na papirus ali pergament, v knjige ali računalnike. 
Ljudi so opogumljale ali tolažile in dajale orientaci-
jo. Sveto pismo je vir krščanskega življenja. 

OZNANILA:
•	Danes je tretja nedelja med letom in tudi nedelja 

Božje besede.
•	Prihodnjo nedeljo bomo praznovali don Boskov pra-

znik. Slovesnost bo vodil dr. Janez Vodičar. 
•	Hvala gospe Majdi za pripravo razstave o Svetem pis-

mu. Ogled je možen vsak dan eno uro pred sv. mašo 
ali po dogovoru. V nedeljo pa dopoldne.
•	Na razpolago je župnijsko Glasilo in revija Don Bosko.

SVETE MAŠE  
od  24.1. do 30.1.2022

PONEDELJEK
   7.30 V čast bl.  A.  M. Slomšku  
  in sv.  Antonu 
 18.30 Za + Franjota Žabota 
  V čast Mariji Pomočnici v zahvalo

TOREK
 7.30 Za + Pavlo in sorodnike Oselj
  Za + Marijo Svetko
  Za + Terezijo Prušnik
18.30  Za + Pavlo Knehtl
  Za + Ano Pecigus, 8. dan
 SREDA
 7.30  Za + Franca Kladnika
  Za zdravje
  Za + Marto Kač 
 18.30 Za + Vehovec Jerneja
         ČETRTEK
 7.30 Za + Terezijo Špilak 
  Za ozdravitev družinskega debla
 18.30 Za žive in + iz družin Zelič,  
  Gominšek in Pavlič 
 PETEK
 7.30 Za zdravje / Za + Katarino Mavrič
 18.30 Za ozdravitev družinskega debla
               SOBOTA
  7.30 Za ozdravitev družinskega debla 
  Za + Marto Kač
18.30  Za + Ivana Kovačiča
 NEDELJA
 8.00 Za + Marto Kač
  Za  žive in + župljane
 10.00 Za + iz družine Fogler in Hršak

Češčenje 
Najsvetejšega
24. 1. 2024

1. Po sveti maši (8.00-9.00)
2. Pred sv. mašo (17.30-18.30)


