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Blaženi  
A. M. Slomšek

Glasilo župnije Celje

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

12. 3. 2023 TRETJA POSTNA NEDELJA Leto XVII. št. 9

BOŽJA BESEDA 
2 Mz 17, 3-7 
Psalm 95 
Rim 5, 1-2. 5-8 
Jn 4, 5-42

Tiste dni je bilo ljudstvo v 
puščavi žejno in je tako godr-
njalo zoper Mojzesa: »Zakaj si 
nas izpeljal iz Egipta, da z žejo 
pomoriš nas, naše otroke in 
našo živino?« In Mojzes je vpil 
h Gospodu ter rekel: »Kaj naj 
storim s tem ljudstvom? Še 
malo in kamnáli me bodo.« 

Ne zakrknite danes svojih src.

Upanje pa ne osramotí, ker 
je Božja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam 
je bil dan. 

Vi častite, česar ne poznate, mi 
pa častimo, kar poznamo, kaj-
ti odrešenje prihaja od Judov. 
Pride pa ura in je že zdaj, ko 
bodo pravi častilci častili Oče-
ta v duhu in resnici. Prav takih 
častilcev si namreč želi Oče. 

Naključno srečanje, srečanje dveh oseb, ki se 
ne poznata. Poleg tega pripadata dvema raz-
ličnima narodoma, ki si nista naklonjena. On 
jo nagovori. Ona pristane na pogovor, prisluh-
ne, odgovarja, sprašuje. To ni nepomemben 
pogovor. Ni ljubeznivosti, nežnosti. prijaznosti. 
Ne velja moto: Imaš prav, jaz pa potrebujem 
mir.  Govorita o sreči in hrepenenju, neuspe-
hih in spodrsljajih. Prepirata in spopadata se 
drug z drugim vedno z velikim medsebojnim 
spoštovanjem. Iskalci smisla, ti poskušajo, da 
umestijo tradicijo v konkretno situacijo »sedaj 
in tukaj«.  Odprt in globok pogovor nasičuje 
ljudi tako, da žena pozabi na svoj vrč. Ni ji pot-
rebno več zajemati vode. Svojim prijateljicam 
mora povedati: »Kakšno srečanje! Kakšna iz-

kušnja! V meni je 
nekdo odkril izvir, 
ki lahko trajno 
poteši mojo žejo. 
V tem človeku 
sem srečala tisto 
živo, neizrekljivo, 
temeljno bistvo.«
Takih srečanj se 
ne da ustvariti. 
Lahko pa smo za-
nje odprti in na-
nje pripravljeni.



 Post in mir

Jožefa, Jezusovega rejni-
ka, krušnega očeta, radi 
častimo in občudujemo. 
Njemu sta posvečena vsaj 
dva praznika: 1. maj (Jo-
žef delavec) in 19. marec 
(letos 18. marec).
V umetnosti Jožefa po-
gosto upodabljajo kot 
starejšega, bradatega 
moškega. Prav gotovo 
pa ni zastarel, ampak 
vsekakor nekdo, ki nam 
ima tudi danes še kaj po-
vedati. Čeprav v Svetem 
pismu ni ohranjena nobe-
na njegova beseda.  Tihi 
junak. Mož dejanj. In sa-
njač. To lahko preseneča 
pri rokodelcu - če narobe 
razumemo besedo sa-
nje. V Svetem pismu - in 

prav pri Jožefu nimajo nič 
opraviti s sanjarjenjem,  
s fantaziranjem, ampak 
so Božja sporočila. Resna, 
konkretna. Jožef je lahko 
primer in  zgled, kako kdo 
reagira na Božji klic. Na 
primer takrat, ko je hotel 
zapustiti svojo zaročenko, 
ko je izvedel o njeni noseč-
nosti - poslušal je Božjo 
besedo in ubogal ter ostal 
pri njej. Ko je novorojene-
mu otroku grozila smrta 
nevarnost, je na Božjo be-
sedo vzel mater in otroka, 
zapustil domovino in bežal. 
Pri Jožefu se lahko naučim, 
kako naj pazim na svoje 
sanje. Od njega se lahko 
naučim, da sem priprav-
ljen, da se obrnem od 

domnevno prave 
poti. S tem bo priš-
lo v moje življenje 
nekaj, kar me bo 
lahko prestrašilo. 
Krščansko življe-
nje je lahko vedno 
pustolovščina. Jo-
žef gre svojo pot 
- dosledno, ne da 
bi se pritoževal. 
Karkoli ga doleti, 
kamorkoli ga Bog 
vodi, Jožef gre 
svojo pot z nadvse 
veliko ljubeznijo. 
Ne spektakularno, 
ampak premočrtno, 
naravnost. 

Postni čas nas vabi  
k spreobrnjenju.  
Postajali naj bi vedno  
boljši ljudje, boljši kristjani. 
Vendar to lahko dosežemo 
le, če v našem srcu vlada 
mir in zadovoljstvo. 
Če torej nimamo miru  
v svoji notranjosti, smo bolj 
ranljivi in nimamo moči, 
da bi se uprli skušnjavam, 
temveč še bolj tonemo  
v greh. Skrbimo torej za 
mir v sojih srcih, ki nam ga 
prinaša Jezus. Odprimo mu 
svoje srce v tem postnem 
času, naj vanj izlije vso 
svojo ljubezen. Ni namreč 
dovolj, da se s postom odre-
kamo le hrani, pomembno 
je, da se odpovemo tudi 
zaprtosti vase. S tem ko se 
poskušamo znebiti greha 
in se odpreti za druge, je 
naša pot k velikonočnemu 
praznovanju prava!

Sveti Jožef - sanjač, mož dejanj



Krstilnik je vodnjak,  
iz katerega Cerkev zajema živo 

vodo.  Živa voda -  
ki jo Bog podarja ljudem -  

izvir večnega življenja.

SVETNIKI v tem tednu
P Kristina, devica in mučenka
T Matilda, kraljica
S Klemen, redovnik
Č Herbert, škof 
P Patrik, škof
S Jožef, Jezusov rednik
N ČETRTA POSTNA NEDELJA  Sv. 

Klemen, redovnik
Rodil se je leta 1751  

na Južnem Moravskem.  
Zaradi revščine ni mogel  
takoj študirati teologije,  
zato se je izučil za peka.  

Večkrat je poromal v Rim. 
Leta 1783 je lahko začel  

študij teologije. Izbral si je 
ime Klemen Marija.  

Njegovo prvotno ime je bilo 
Janez. Leta 1785 je vstopil  
v red Redemtoristov in bil 

posvečen v duhovnika.  
Potem ko je deloval v mno-

gih krajih, se je leta 1808 
vrnil na Dunaj in se posvečal 

verski prenovi mesta.   
Njegove pridige so zelo radi 
poslušali. Dobil je vzdevek 
»apostol Dunaja«. Ves izčr-

pan je umrl 15. marca 1820.

Postne nedelje so postaje na poti k trpljenju. Pogovor pri 
vodnjaku je potekal ob četrti uri, torej ob uri, ko je Jezus visel 
na križu, ko so prebodli njegovo stran in sta prevreli na dan 
kri in voda. V Jezusovi smrti na križu se odpre studenec žive 
vode, ki jo bodo vsi ljudje lahko zajemali. Samo ta voda zmore 
potešiti žejo po življenju. Ob šesti uri je sonce stalo v zenitu. 
Za ženo je srečanje z Jezusom prelomnica v njenem življenju. 
Žena zasluži našo simpatijo in spoštovanje, ker je bila sprva 
plaha, potem pa se je vedno bolj pogumno poglobila v Jezusa. 
Ona je čudovita, učljiva in iskrena sogovornica. Kratko in na-
ključno srečanje z Jezusom dojame kot življensko priložnost.

      SVETI KLEMEN, redovnikSVETI KLEMEN, redovnik

Vodi me, Jezus, k studencu 
svojega veselega oznanila!
Pri tebi hočem piti veselje, 
spoznati Očeta in izprositi  
pogum, da v vseh drugih  
gledam brate in sestre  ter 
jim ponudim svoj poz-
drav kot kozarec sveže 
vode v jutranjem soncu.  
Izbrisati hočem prezir,  
prilepljen na obraz svojih bra-
tov. Prejeti hočem od najmanj-
šega in najbolj zapostavljene-
ga brata dar, ki ga nikoli ni  
mogel dati, ker ni nihče  
zaprosil zanj!
Podati hočem naprej živo vodo 
tvojega veselega oznanila!
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SVETE MAŠE  
od 13. do 19. 3.

OZNANILA:
•	Danes je tretja postna nedelja. 
•	Najlepše se zahvaljujem za vaše darove, ki ste jih 

darovali prejšnjo nedeljo pri nabirki za potrebe 
naše župnije. Darovali ste 393 evrov.

•	Med praznikom sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovim 
oznanjenjem (25. marca) v Katoliški cerkvi v Sloveniji 
tradicionalno obhajamo teden družine.

•	Geslo tedna družine 2023: Mir se začne v družini. 
Ker praznik sv. Jožefa letos obhajamo že v soboto, 
18. marca, se bo na ta dan začel tudi program Tedna 
družine. Vsak večer ob 19.45 od ponedeljka do petka 
bo potekalo dvajsetminutno Zoom srečanje družin.

•	Tudi letos boste imeli na razpolago oljčne vejice za iz-
delavo butarc za cvetno nedeljo. Prispevki, ki jih boste 
namenili za vejice, bodo namenjeni za plačilo dolgov, 
ki so nastali pri zamenjavi strehe nad kapelo. 

•	V postnem času je molitev križevega pota ob petkih 
ob 18.00 in ob nedeljah ob 7.30.  

PONEDELJEK
 7.30 Za + Olgo Kunkel ter 
  + Krajnc in Pograjšek
  Za + Ivanko Černevšek
 18.30 Za + Miro Schneider, obl.

TOREK
 7.30 Po namenu (Luče)
  Za + Frančiško Pahovnik
18.30 Za zdravje v družini
 SREDA
 7.30 Za namenu (Luče)
  Za + Ivano Bevc
 18.30 Za + Jožico Škulj

ČETRTEK
 7.30 Za + Frančiška Petka
  Za + Anico Gračner
18.30 Za + Frančiška Ermenca

PETEK
 7.30 V zahvalo za uspešno operacijo  
  Za + Marto Kač ter žive 
  in + Kačeve 
18.30 Za + Jožeta in Vido Kos

SOBOTA
 7.30 Za žive in + iz družine Vrhunec
  Za + Anico, Štefana in Zvonka  
  Gračner
 18.30 Za + Angelo Pevec, obl.

NEDELJA
 8.00 Za + Jožeta Furjan in  
  za + iz družine Težak 
  Za + Jožefa in Agato Slemenšek
  ter Gabrijelo Voršič
10.00 V čast sv. Jožefu in M. P. za 
  zdravje in srečno zadnjo uro

Vsak dan potrebujemo vodo za življenje.  
Veliko bolj pa me žeja po tvoji besedi, 

po tebi moj Oče.  
Tvoja voda življenja me odžeja 

in mi daje novo moč.

Jakobov studenec 
stoji 

v vsaki cerkvi. 
Pri krstu 

smo bili obliti 
z vodo 

večnega 
življenja, 

ki je v nas 
postala izvir. 


