
 

“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)
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18. 9. 2022 25. nedelja med letom Leto XVIII. št. 32
BOŽJA BESEDA 
Am 8, 4-7
Ps 113
1 Tim 2, 1-8
Lk 16, 1-13

Nikoli ne bom pozabil 
vseh teh njihovih dejanj.

Hvalite Gospoda, ker dviga 
slabotnega.

Bog je namreč samo 
eden. Samo eden je tudi 
srednik med Bogom in 
ljudmi, človek Kristus Je-
zus, on, ki je sam sebe dal 
v odkupnino za vse, v pri-
čevanje ob svojem času.

Kdor je v najmanjšem 
zvest, je zvest tudi v ve-
likem, kdor pa je v naj-
manjšem krivičen, je kri-
vičen tudi v velikem.

Dobri časi so mimo. To je goljufivemu oskrbniku takoj jasno. Izgu-
bil bo svojo donosno službo. Ve pa tudi, da zanj ne pride v poštev 
niti težko fizično delo - še manj beračenje. Lahko bi sedaj obupal. 
Dvigniti roke in si očitati, tuhtati o tem, zakaj drugi niso bili nikoli 
z njim odkriti. Obupati - to ni moja opcija. Še enkrat bi lahko segel 
v blagajno. Sedaj je tako ali tako že vseeno. Tedaj bi imel vsaj polne 
roke, ko bi prišlo do najslabšega. Jasno pa je tudi to: enkrat bo  
potem s tem denarjem tudi konec. Morda imajo kako idejo njegovi 
sodelavci? Tudi ni potrebno, da bi si vedno sam belil glavo ...
Čas je kratek. Oskrbnik je hitro ukrepal in se odločil. Še zadnjič 
bo uporabil svoj vpliv in svoje veze, ki jih ima. S tem bo poskrbel 
za svojo prihodnost. Jezus ga zato pohvali kot pametnega moža. 
S to priliko mi Jezus pravi, da ko ostane samo malo časa, naj hi-
tro ukrepam! Zagrabi priložnost. Potegni na svojo stran ljudi, ki te 
podpirajo. Kakorkoli.  Oskrbnik je to naredil celo z goljufijo. Gos-
podar ga je pohvalil, da je preudarno ravnal. 
Kaj bi bilo, če bi vedno hitro in spretno ukrepali, ko gre za dobre stvari?

Lastnik običajno  
izračuna natančno
in nič ne popušča.
Oskrbnik pa si je  
pridobil prijatelje tako, 
da je popustil.  
Naredi mu enako, 
ampak s svojim lastnim 
premoženjem.

Sören Kierkegaard



 POKLICANI SMO 

Gospod Jezus Kristus,  
Odrešenik človeštva,  

oziramo se vate,  
kot v luč sveta po tvojem 
razsvetjnju te prosimo,  

daj nam razumeti,  
da je življenje poklicanost, 
poklicanost, da sledimo 

tebi, tvoji besedi,  
in ostajamo v občestvu  
s teboj ker ti, Kristus,  

si Pot, Resnica in Življenje. 
daj, da bo naše srce  

vedno odprto za klic,  
ki nam ga ti razodevaš,  
in nas bo tvoj evangelij  

vodil, krepil ter razveseljeval 
na poti k našemu  

večnemu cilju. Amen. 

POKAZATI SVOJ PROFIL 
VSAK JE DRUGAČEN

Vsi ljudje so za nekaj na-
darjeni. Imajo talente, ki so 
se v določenem času razvili 
in so pri mladem človeku 
vedno bolj jasno razviti. 
Vsak človek ima svoj profil. 
To lahko vidimo najbolj ra-
zločno pri prstnem odtisu. Oglejte si prstni odtis na 
sliki in ga primerjajte s svojim. Hitro boste ugotovi-
li, da so razlike: kako potekajo črte in kako so zavite. 
Nihče nima enakega prstnega odtisa, nihče nima 
enakega profila. Drugače rečeno: Vsak ima svojo last-
no, nezamenljivo osebnost, svoje lastne talente in 
sposobnosti, svoje lastne predstave in ideale. Nihče 
ne izgleda tako kot vi. Vsak je enkraten, edinstven. Pri 
vsakem se je Bog domislil nečesa posebnega. Seveda 
je lahko kdaj tudi težko, da zaznamo svojo enkratnost 
in sprejmemo svoje sposobnosti, jih cenimo in ima-
mo radi. Največkrat odkrivamo pri sebi najprej tisto, 
kar nam manjka: zakaj oni izgledajo veliko bolje? Za-
kaj nisem tudi jaz svetlolas in dolgolas? Kako, da so 
vsi bolj pametni kot jaz? Zakaj jaz vedno dobil mo-
zolje? Včasih nisem zadovoljen s samim seboj. Včasih 
sami sebe sploh ne maramo. Včasih ne maramo tega, 
kar delamo. Zakaj si ne upam biti pošten? Zakaj se 
zapiram vase? Zakaj govorim o drugih tako slabo? 
Najraje bi obdržali samo še svoje dobre strani in se 
od slabih strani preprosto poslovili. Vendar šele zara-
di dobrih in slabih strani smo enkratni. Šele po vsem 
tem je razpoznavana naša osebnost. Tudi na prstnem 
odtisu je očitno, da svetle in temne črte dajejo ose-
ben prstni odtis. Če bi imeli samo pozitivne strani, če 
bi bile samo svetle - bele črte na beli osnovi - tedaj ne 
bi imeli profila. 
Bog to ve in nas jemlje take, kot smo. To je že vedel, 
ko nas je pri krstu sprejel za svoje otroke. Sprejel je 
naše lepe in manj lepe strani. Bog nas spremlja in ne 
dopusti, da bi padli. 



Zdi se, da kraljeva gesta sporoča, 
da naj se ne zapletamo 
z denarjem in zlatom. 

Jezusov nauk je bolj širokopotezen 
glede ravnanja z mamonom:  

 uporabimo naj ga v blagor in korist ljudi. 

SVETNIKI v tem tednu
P Januarij, škof in mučenec
T Andrej Kim in korejski mučenci
S Matej, apostol in evangelist
Č Tomaž Vilanovski, škof
P Pij, duhovnik
S Anton Martin Slomšek, škof
N 26. NEDELJA MED LETOM

Bl. A. M. Slomšek pravi:

 

»Ni ga, ki bi mogel 
otroka lepše poučiti, 
kdo je Bog, ... zakaj 

nas je Bog ustvaril ... 
kakor skrben oče in 

ljubezniva mati.  
Vi, starši, učite svoje 

ljube otroke Boga 
prav spoznavati, 
Boga spoznavaje 
ljubiti in iz čiste 

ljubezni Bogu zvesto 
služiti, v zvesti Božji 
službi se veseliti in 

že na tem svetu  
srečo uživati,  

ki je človeku nič  
vzeti ne more.«

Sprejemajmo življenje  
kot poklicanost!

Kar se dogaja zahrbtno, skoraj v temi, po možnosti  
skrito pred očmi drugih, je redkokdaj prav in pravično.
To je namareč razlog, zakaj se dogaja na skrivaj. Zdi se, 
da na koncu prilike o krivičnem oskrbniku Jezus vabi  
otroke luči, da delujejo v temi. To je nesporazum.  Bog 
ne hvali oskrbnikovo ravnanje zato, ker je bilo krivično  
in nepošteno, ampak da je ukrepal hitro, dosledno in 
modro. Hitrost, doslednost in modrost niso samo pri 
otrocih tega sveta, ampak smejo biti tudi pri otrocih 
luči. Toliko več dobrih sadov bodo obrodili.

Nezvesti »oskrbnik« 
nam lahko postane 
zgled. Za Božje kra-
ljestvo so v prvi vrsti 
potrebni taki ljudje, 
ki gledajo naprej;  
zanje  nabiralnik ni 
na pol prazen, ampak 
do polovice poln; ki 
prej zagledajo zametek  
rešitve kot pa, da se prestrašijo tveganja; ki prižgejo 
majhno luč, namesto da bi se pritoževali nad temo.
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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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SVETE MAŠE  
od  19. 9. do 25. 9. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Zvonimira Kavčiča
 18.30   Za sodelavke in sodelavce
 TOREK
 7.30 Za + Mirka Grudnika
  Za + Zvonimira Kavčiča
 18.30 Za zdravje

SREDA
 7.30 Za + Ivana Kladnika
  Za + Zvonimira Kavčiča
 18.30  Za + Stanislava Škornika
  Za + Angelo Pevec
         ČETRTEK
 7.30 Po namenu
  V čast sv. Antonu za zdravje sina  
  in v zahvalo
 18.30 Za + Stanko Štrajhar 

PETEK
 7.30 Za + Marijo Gračner
  Za + Silvestra Nadvežnika 
18.30   Za +  Antona Hrušovar, 14. obl..
 SOBOTA
  7.30 Za +  Škrablove in po namenu
10.00  Za birmance in njihove družine
 18.30 Za + Terezijo Skale, obl.
  Za + starše in Jožeta Vodeb 
  in sorodnike

NEDELJA
 8.00 Za + Tilčko Gorenjak
 10.00 Za + Marijo Drobnak
  Za žive in rajne župljane

     OZNANILA
•	Danes obhajamo 25. nedeljo med letom.  
•	V četrtek smo začeli birmansko devetdnevnico, ko se sku-

paj z našimi birmanci duhovno pripravljamo na praznik 
Svetega Duha. 11 mladih bo v soboto, 24. septembra, 
na praznik bl. Antona Martina Slomška, našega zavetni-
ka, prejelo darove Svetega Duha, zakrament svete birme.  
Slovesnost bo ob 10.00. 

•	Prihodnjo nedeljo bomo obhajali Slomškovo nedeljo, 
župnijsko žegnanje. Po sveti maši se bomo še nekaj časa 
družili v mladinskem centru ali na dvorišču pred centrom. 
Prosimo vas, da poskrbite za pecivo ... 

TI SI VPRAŠAN !!!
Pri krstu so tvoji starši 
rekli, da želijo, da bi bil 
krščen. Pri birmi boš sam 
odgovoril na vprašanje. 
Toliko si že star, da si od-
govoren za sebe. Danes 
ne more nihče namesto 
tebe odgovarjati. Nihče 
ti tudi ne sme vzeti te 
pravice. Danes se moraš 
ti odločiti: ali bi rad, da 
se plamen vere ponov-
no razplamti?  Lahko si 
potolažen, kajti Bog se 
je odločil zate. Že pri 
krstu  in danes pri birmi. 
Njegova odločitev velja. 

Pridi, Sveti Duh, napolni 
srca svojih vernih in vžgi 

v njih ogenj svoje ljubezni.

prihod v vero rast v veri

vozlišča življenja


