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Blaženi  
A. M. Slomšek

Glasilo župnije Celje

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

19. 3. 2023 ČETRTA POSTNA NEDELJA Leto XVII. št. 10
BOŽJA BESEDA 
1 Sam 16, 1. 6-7. 10-13 
Psalm 23 
Ef 5, 8-14 
Jn 9, 1-41

Zares, Gospod ne vidi, ka-
kor vidi človek. Človek na-
mreč vidi, kar je pred očmi, 
Gospod pa vidi v srce.

Gospod je moj pastir,  
nič mi ne manjka.

 Živite kot otroci luči, kajti 
sad luči je v vsakršni dob-
roti, pravičnosti in resni-
ci. Preizkušajte, kaj je všeč 
Gospodu! 

Tisti čas je šel Jezus iz 
templja in zagledal človeka, 
ki je bil slep od rojstva. Nje-
govi učenci so ga vprašali: 
»Učitelj, kdo je grešil, on ali 
njegovi starši, da se je rodil 
slep?« Jezus je odgovóril: 
»Ni grešil ne on ne njegovi 
starši, ampak na njem naj 
se razodénejo Božja dela. 

„Pripoved o grehu in osvoboditev“ bi dal naslov temu 
evangeljskemu odlomku. Jezus osvobodi slepega iz 
njegove odvisnosti kot nebogljenega berača, na kate-
rega pobožni Judje gledajo, kot da ga je Bog kaznoval. 
Za Jezusa ta mož ni grešnik, kajti hrepeni po tem, da bi  
spoznal pravo luč. V tem je razlika med njim in farizeji, 
ki se imajo za ljudi, ki jih ima Bog rad, ki so pravoverni 
in brez greha. Ne veseli pa jih, da je sočlovek ozdrav-
ljen in odrešen. Z možem ravnajo brutalno, ga izklju-
čujejo, grozijo njegovim staršem. Slepi pa se zdi, da  
v tej pripovedi postaja vedno močnejši. Neustrašen 
in samozavesten odgovarja avtoritetam. Ni mu mar, 
da so ga izobčili. On išče naprej. V njem je živa vera.  
Na koncu se mu odpre neizmerni pogled. 
V tej pripovedi o ozdravitvi mi postaja ponovno jas-
no: Jezus ne popravlja pokvarjenega očesa ali nog, ki 
ne funkcionirajo. Slabotne okrepi in nemočnim vra-
ča njihovo dostojanstvo. Tako lahko tudi jaz ozdrav-
ljam. Ko vidim človeka, ki je pristal na robu družbe ... 

Ob Jezusu 
se delijo duhovi. 

Samo notranje oči 
lahko spoznajo, 

kdo je zares ta človek.
Prvi pogled samo vidi, 

drugi pa spozna. 
Samo na ta način  

Jezus odpre oči tistim, 
ki so ob njem. 



 HVALA, MAMA ...

Praznik »Gospodovega 
oznanjenja« 25. marca 
je devet mesecev pred 
25. decembrom, prazni-
kom Jezusovega rojstva.  
Devet mesecev noseč-
nosti - jasno. Praznik pa 
je vedno tudi v bližini ve-
likega petka. Kar določa 
koledar, ima tudi notra-
njo povezavo. »Sin Naj-
višjega« imenuje angel 
otroka, ki bo dobil pres-
tol svojega Očeta. Ta bo 
vladal v večnosti in se 
bo imenoval »Božji Sin«. 
Vse, kar pravi angel, je 
res ali se bo uresničilo. 
Zavedamo pa se, da je 
Jezusova življenjska pot, 
ki jo danes začenja, kri-
žev pot.

Naš odgovor na Ljubezen naj bo en 
sam: sprejeti ta dar s ponižno hva-
ležnostjo, z živo vero, v zaupanju, z 
iskrenim vračanjem ljubezni in z 

nenehnim prizadevanjem, da bi kot 
Božji otroci, ustvarjeni po Božji po-
dobi, ob zgledu svete Bogorodnice 
Marije vedno bolj rasli v Kristusa, 
učlovečenega Boga, postajali eno z 
njim ter ohranjajoč svojo istovetnost, 
skrivnostno dozorevali v bogopo-
dobnost – v samega Boga.

Ena, edina je mati,
zvezd pa na milijone! 
Ena, edina je mati, 
cvetk pa na milijone! 
Ena, edina je mati,
- src pa na milijone! 
A če ti ta utone
med vse te milijone,
nihče ti je ne more več dati: 
ena, edina je mati!
Tako si tudi ti, draga mami, 
za nas si edina in največja 
sreča. 

Bog te živi!

Mama!
V molku bele samote
skozi črna brezcestja 
gorja in prečutih noči, -  
mimo najglobljih ostrih čeri 
trde vsakdanjosti stopa 
- tvoja dobrota!
Mama! 
Med arabeske otrokovih sanj 
pišeš – s srčno krvjo – 
odpovedi polne strani …
Da srečo bi našla zanj, trepečeš
v brezmejni ljubezni vse dni, 
vse noči …
Mama!
V vrtu najlepših 
otroških spominov živi 
tvoja čudovita podoba,
se dviga in raste do svoda ¬ 
še zadnje pomladi …

GOSPODOVO OZNANJENJE

Po materah (in tudi očetih) deluje Bog. Mama in oče 
sta prva, ki svoje otroke seznanita z Očetom v ne-
besih. Onadva prinašata ljudem Boga. Zato se jima 
zahvaljujemo. Za koga to bolj drži kot za Marijo, ki 
je Jezusa dobesedno nosila? Prepričan sem: Jezus bi 
tudi praznoval materinski dan in se Mariji zahvalil.



SVETNIKI v tem tednu
P Klavdija, mučenka
T Nikolaj iz Flüe, puščavnik
S Lea, spokornica
Č Alfonz, škof 
P Katarina Švedska, redovnica
S GOSPODOVO OZNANJENJE
N PETA POSTNA NEDELJA (TIHA) 

Sveta Katarina Švedska ali 
Karin, kot jo tudi imenuje-
mo, se je rodila 1331. Zgo-
daj so jo dali v samostan, 
da bi jo tam vzgojili. Na 
očetovo željo se je poroči-
la s pobožnim plemičem, 
ko je imela šele štirinajst 
let. Mlada zakonca sta 
sklenila posnemati deviški 
zakon Marije in Jožefa. 
Katarina se je začela obla-
čiti preprosto in brez pre-
tiranega nakita in kmalu 
so njen zgled posnemale 
mnoge mlade gospe. Po-
zneje se ji je vzbudila želja 
po Rimu. Mož je zaradi bo-
lezni ni mogel spremljati.  
Z osemnajstimi leti je prišla 
v Rim. Njeno življenje pa je 
ob večkratnih romanjih v 
Sveto deželo zaznamovala 
tudi pobožna molitev, delo, 
počitek in dobrodelnost. 

Velikokrat je potrebno, da se 
umaknem, da bi nekaj spoznal. 
Kaj spoznam od zunaj kot cer-
kev, se kaže v notranjosti kot 
gradbeni elementi, odvisno od 
naravnanosti, usmerjenosti.
To nam nudi poglede navzven 
ali pa nam  daje občutek, da 
smo zaprti. Podobno človeku 
v evangeliju: mnogi spoznajo 
čudež, drugi  vidimo samo pre-
kršek zapovedi, da se na Gos-
podov dan ne dela.

   SV. KATARINA ŠVEDSKA

Ne dopustimo, da bi 
spregledali Gospo-
da. »Bojim se, da bo 
Gospod šel mimo«, je 
rekel sveti Avguštin. 
Strah, da bo šel 
mimo in da bom do-
pustil, da gre mimo. 
Izrazimo svojo pravo 
željo: »Jezus, rad bi 
spet videl.« 

papež Frančišek

Potrebujem tudi jaz čudež?
Vidijo samo tisti, ki vidijo sočloveka. Kdor vidi samo 
sebe, je slep in potrebuje čudež ozdravljenja. Kaj si 
moram oprati izpred oči, da bi tako videl tiste, ki 
potrebujejo, da jih zagledam? Ali zares potrebujem 
čudež ali si lahko sam odprem oči?
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SVETE MAŠE  
od 20. do 26. 3.

OZNANILA:
•	Danes je četrta postna nedelja. 
•	V soboto je praznik Gospodovega oznanjenja. Svete 

maše bodo kot vsak dan med tednom. To je dan, ko 
se spomnimo naših staršev, molimo za pokojne in 
se vsem zahvaljujemo. Ta teden je teden za družine. 
Letošnje geslo je: Mir se začne v družini.

•	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 + Marto Kač ter za žive  
  in + Kačeve 
 18.30 Za žive in + iz družine Kavčič

TOREK
 7.30 Za + Hermana Skledarja
  Za + Ivano Bevc
18.30 Za + Mileno Sternad, 8. dan

 SREDA
 7.30 Za + Franca Moličnika
  Za + Frančiško Pahovnik
 18.30 Za + Anico, Štefana in  
  Zvonka Gračner

ČETRTEK
 7.30 Za  žive in + iz družine Drobnič
 18.30 Za zdravje

PETEK
 7.30 Za + Frančiška Ermenca  
 18.30 Za duše v vicah

SOBOTA
 7.30 Za + Beti Kolšek
 18.30 Za + Dragico Razboršek in  
  Marijo Klepej

NEDELJA
 8.00 Za + Beti Kolšek
10.00 Za + Franca in Pavlo Škrabl

Marija je čudoviti 
zgled zaupanja, da bo 

Bog vse naredil prav. 
Ona je moja sestra  
v veri, velika sestra  

kot zgled.  
Tako kot ona zaupa,  

bi rad tudi jaz zaupal, 
da Bog hoče dobro in 

to tudi dela.  
Njeno zaupanje  

odkrivam v ljudeh, 
ki me srečujejo. 

Spoznavam v ljudeh, 
ki imajo srce, ki Bogu 

vedno nekoliko bolj 
zaupa kot ljudem. 

Tem ljudem ni 
(vedno) ime Marija. 

ampak tudi Neža 
in Ervin in Lejla in 

Mahmut. 
Ime jim je tako 

kot tebi ali meni. 
Bogu hvala.


