
 

“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
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BOŽJA BESEDA 
Hab 1, 2-3; 2, 2-4
Ps 95
2 Tim 1, 6-8. 13-14
Lk 17, 5-1

Doklej, Gospod, bom kli-
cal na pomoč in ne boš 
poslušal, vpil k tebi zaradi 
nasilja in ne boš pomagal? 
Zakaj mi daješ gledati zlo 
in opazuješ stisko? 

Danes svojih src ne zakrknite.

Bog nam ni dal duha bo-
ječnosti, temveč duha moči, 
ljubezni in razumnosti. Ni-
kar se torej ne sramuj pri-
čevanja za našega Gospoda.

»Če bi imeli vero kakor gor-
čično zrno, bi rekli tej mur-
vi: ›Izruj se s koreninami 
vred in se presádi v morje,‹ 
in bi vam bila pokorna.

Zdi se, da Jezus preveč zahteva s tem, kar je povedal v 
prvih dveh stavkih 0 moči vere. Ko postavi lestico za vero, 
ki bi naj bila velika kot gorčično zrno, tako visoko, tedaj 
si moram priznati, da imam zelo, zelo malo ali pa sploh 
nobene vere.  Ne verjamem, da je Jezus imel namen vze-
ti voljo - nasprotno: Jezus bi rad vzpodbudil vero, tako 
nam poskuša pred očmi pokazati, kaj zmore vera. Govori 
v prispodobi, ki jo moramo razvozlati: veri je nemogoče 
mogoče, kajti verovati pomeni, imeti delež pri Božji moči 
- in pri Bogu ni nič nemogoče, kakor pravi Jezus na dru-
gem mestu. Jezus spodbuja, da se zanesemo nanj tudi v 
brezizhodni situaciji. Bog ima možnosti, ki jih ne pozna-
mo, ne slutimo ali jih niti ne moremo sanjati. 
Zanesti se na to, ni enostavno, še posebej takrat ne, ko je 
okrog nas vse temno in se zdi brez izhoda. Lahko pa to 
vadimo. Tako da postanemo pozorni za Božje delovanje, 
ko nam gre dobro. Tako da nimamo vsega za samoumev-
no. Kdor odkrije v svetlobi Božjo milost, da si upa podati 
na pot iskanja tudi takrat, ko je vse temno. Pa naj bo to 
iskanje samo nebogljeno tipanje. Kdor išče z upanjem, 
temu bo postalo že malo svetleje. 

CERKEV 
JE SKUPNOST 

VERUJOČIH, 
KI ŽIVIMO 

DRUG 
ZA DRUGEGA



 ROŽNI VENEC ODPRTA V NEBESA
Cerkev odprta v nebe-
sa - to je lep simbol. 
Cerkev, ki je odprta  
v nebo, je Cerkev, ki se 
vedno znova obrača  
k Bogu. Cerkev, ki čaka. 
Cerkev, ki upa in sicer, 
da to, kar je, še zdaleč 
ni vse. To, kar prihaja, 
vse presega, kar je. 
Nebeško pač. Cerkev, 
ki je odprta v nebo, 
ni pozabila na Božje 
obljube. Ni pozabi-
la Božjega kraljestva. 
Ni pozabila, da bo “ta  
Jezus, ki je bil vzet od 
vas v nebo, prišel prav 
tako, kakor ste ga vi-
deli iti v nebo,” kakor 
piše v pripovedi o Je-
zusovem vnebohodu 
(Apostoska dela 1, 11).

Nad odprto cerkvijo 
se na nebu kopičijo 
temni oblaki. Tudi to 
je pomenljiv simbol. 
Naša krščanska vera 
ni kot nekakšno lepo 
vreme, ki se nikoli 
ne spremeni. Vera 
se mora namreč iz-
kazati v vsakdanjem 
življenju in celo v 
trpljenju. In da mi 
kristjani - tudi če 
nismo od tega sveta, 
ker je s krstom že od 
nekdaj  prodrl v nas 
delček nebes - živi-
mo sredi tega sveta.
Kristjani nismo zasa- 
njani v neke rožnate 
gradove v oblakih, 
ampak stojimo z 
obema nogama na 

zemlji in pri 
ljudeh. 
Taka Cerkev 
je napolnjena 
z ljudmi, pet-
jem, slavljen-
jem, prošnja-
mi in tožbami, 
z veseljem in 
solzami. 
Jaz in ti in on - 
mi jo polnimo 
z vsem tem.

Rožni venec nam govori 
to, kar prav danes potrebu-
jemo: da si vzamemo čas za  
bistvene stvari. Če bomo 
to naredili, bomo spet 
imeli čas, da umolkne-
mo, da se lahko zadržimo  
v razmišljanju in s tem posta-
nemo bogatejši. Zato ne bo 
potrebno, da postanemo za-
radi sprememb razdvojeni. 

ROŽNI VENEC  
je kontemplativna molitev. 
Vendar prav v miru  
je njena vitalnost. 
V tihem razmišljanju   
bo v meni oživel Jezus. 



SVETNIKI v tem tednu
P Gerard, opat
T Frančišek Asiški, red. stanovitelj
S Marija Favstina, redovnica
Č Bruno, ustanovitelj kartuzijanov
P Rožnovenska Mati Božja
S Benedikta, mučenka
N 28. NEDELJA MED LETOM

Sv. Frančišek Asiški

Tukaj se srečujejo
nebesa in zemlja

Z dobroto in ljubeznijo 
svetega Frančiška Asiškega 

(god 4. oktober) 
prihaja na zemljo del nebes. 

S hvalnico stvarstvu pa 
svetnik dvigne nekoliko 

našo zemljo kvišku 
proti nebesom.
Kjer je evangelij 

tako navzoč kot v življenju 
svetega Frančiška, 

tam je tudi Božje kraljestvo 
navzoče tako kot takrat  
v Galileji za časa Jezusa.

Na svetu ne bi smelo biti 
nobenega človeka, pa naj bi bil 
še tako velik grešnik, ki bi ne 

našel usmiljenja pri tebi.

Kako enostavno je verovati, če veruješ Jezusu. 
Jezus primerja vero z drobcenim semenom, ki 
poraja močno vero. Učenci prosijo Jezusa, da jim 
pomnoži vero. Všeč mi je vprašanje, ki ga učenci 
zastavijo Jezusu. Taka so pogosto tudi moja vpra-
šanja. Svet nas lahko utruja. V poročilih je veli-
ko problemov - vse do državnih voditeljev, ki si  
brezobzirno prizadevajo uveljaviti svoje intere-
se. Tedaj velikokrat vzdihujem kot učenci: Ko bi 
le imel močno vero ... In Jezus reče samo:  Imaš 
jo vendarle. Vzemi samo seme, daj ga v zemljo, 
neguj ga - in rasla in pomnožila se ti bo vera. Tako 
govori zaupanje. 

Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, 
bi lahko pomagali, da bi se svet spremenil. Tedaj bi 
lahko zasadili drevesa tam, kjer je puščava. Tedaj bi 
lahko vzpostavili mir, kjer vlada sovraštvo. Tedaj bi 
lahko upali, kjer drugi obupajo; ljubili, kjer drugi ža-
lijo; premagali meje, kjer omejujejo, izključujejo. Naj 
se zdi, da je resničnost še tako okamenela: kristjani, ki 
verujejo, jo lahko spremenijo.
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SVETE MAŠE  
od  3.  do 9. 10. 2022

PONEDELJEK
   7.30 Za + Marto Kač ter žive 
  in + Kačeve
 18.30   Za + Spodnje Kahnetove
 TOREK
 7.30 Za + Marijo Žagar
  Za + Faniko Selčan
 18.30 Za + Rozalijo Rihter

SREDA
 7.30 Za + Alojza Pančurja
 18.30  Za + Ivanko Černevšek
         ČETRTEK
 7.30 Za + Terezijo Krajnc, obl., Ludvika,  
  Hermana in brata Ludvika
 18.30 Za + Frančiško Pahovnik 

PETEK
 7.30 V čast in zahvalo Božji Materi  
  Presvetega rožnega venca 
18.30   Za + Ano Kralj
 SOBOTA
  7.30 Za +  Janeza Rihterja
 18.30 Za + Ivano Bevc

NEDELJA
 8.00 Za + Marijo in Ivana Jelen ter  
  sorodnike

 10.00 Za + Vinka in Hermino Poljnanec

  Za + Jožico Škulj

     OZNANILA
•	Danes obhajamo 27. nedeljo med letom - Rožnovensko 

nedeljo. Smo v mesecu oktobru, ki je mesec rožnega ven-
ca. Radi molimo rožni venec doma v družini in vabljeni tudi   
v kapelo pol ure pred sveto mašo.

•	V tem tednu je prvi četrtek in petek v mesecu. Vabljeni k 
sveti maši, da molimo za duhovne poklice in počastimo 
Srce Jezusovo in Marijino.

•	Hvala vsem, ki ste danes darovali za potrebe naše župnije. 
Hvala tudi vsem, ki ste darovali za obnovo strehe nad kape-
lo. Doslej ste darovali 420 evrov.

•	V soboto 8. oktobra bo v Beltincih srečanje Slovencev, Hr-
vatov in Madžarov pod geslom Skupaj na poti vere in miru. 
Sveta maša bo ob 10.00. 

•	Na razpolago je nova številka Ognjišča. 
•	Za romanje v Prekmurje, ki bo v soboto 22. oktobra 2022, 

se je prijavilo že deset romarjev.

Ni potrebno, da je vera velika 
ali močna ali zanesljiva, 

ampak samo zaupljiva. 
Skrbim in se trudim za to, kar zmorem.

In prepustim Bogu, česar ne zmorem. 
              Po svoji vesti se odločam 
                                         med enim in drugim.   
                          Zaradi zaupanja tako  
    živim in sem srečen. 

Samo tako prihaja 
  v moje življenje vera,
 gorčično zrno. 
 Bog  mi daje, 
   da iz tega vse raste, 

predvsem v  moj blagor.
Vedno ko zaupam, 

postajam manj 
                                           zaskrbljen in bolj veren. 
 Tedaj sploh ni potrebno, da je vera močna. 


