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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko so to slišali, so se
vsi v shodnici razsrdili.
Vstali so, ga vrgli iz mesta
in odvedli na rob hriba,
na katerem je bilo
njihovo mesto sezidano,
da bi ga pahnili v prepad.
Toda on je šel
po sredi med njimi –
in je odhajal.
(Lk 4, 28-30)
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Lepa duša, vedra duša, ki izžareva
veselje in srečo – to bi morala biti
duša vsakega kristjana.
To bi morala biti vsak dan
moja duša! In če ni? …
Nekdo me čaka. Zato je prišel,
da me osreči.
Srečanje s
Kristusom
mi bo
prineslo
lepoto in
vedrino in
veselje in
srečo.
(Franc Sodja)
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Koliko je dandanašnji ljudi, predvsem
mladostnikov, mladih družin, ki so
Boga zavrgli, izrinili iz svojega življenja. So samozadostni in mislijo,
da ga ne potrebujejo; obisk maše in
druženje z Bogom so zamenjali za
obiske koncertov, športnih prireditev in v zadnjem času predvsem večjih
nakupovalnih središč, njihovih svetišč;
svoje otroke prej kot v cerkev ali k
verouku pošiljajo na treninge in zunajšolske dejavnosti, namesto da bi
jih, ko začnejo obiskovati verouk,
spremljali k maši in bili z njimi, pa
jih navadno pripeljejo le do cerkvenih
vrat, po maši pa jih pridejo iskat.

Spomnim se, kako je bilo, ko sva z ženo šla na sprehod. Dohitela sva dedka
in babico z vnučkom. Prisluhnila sva,
s kakšnim navdušenjem jima je pripovedoval o verouku, o pesmici, ki
so se je naučili in zapeli, o tem, kaj
jim je katehistinja pripovedovala o
Jezusu in njegovih učencih ... Dragi
starši, ne jemljite otrokom tega veselja, spremljajte jih in se veselite z
njimi.
In ravno zaradi otrok nas Bog, kljub
vsem našim napakam, slabostim in
samozadostnosti, ko mislimo, da v
življenju ničesar več ne potrebujemo,
nikoli ne zapusti. Vedno hodi sredi
med nami, četudi se tega ne zavedamo, ne obupa, ampak potrpežljivo
čaka. Čaka na čas, ko ga bomo spet
potrebovali, ga spet našli in se vrnili
k njemu, on pa nas bo sprejel z vso
ljubeznijo, kakor lahko le oče sprejme
svoje otroke.
Ljudje so še kako lačni duhovnosti;
tavajo v temi, iščejo luč, potrebujejo
nekoga, v katerega lahko verujejo,
ki se mu lahko zaupajo; nekoga, ki
jih bo poslušal in ne spraševal, ki jim
bo dajal ljubezen, varnost in zavetje.
In nenazadnje, »ki bo šel sredi med
njimi in hodil dalje« ne glede na to, če
ga bodo kdaj hoteli pahniti iz svojega
življenja.
Po: M. Ruprehtu

Vsak dan naj ti bo
kakor poslanec
Boga, ki ga moraš
dostojno sprejeti.
(ruski pregovor)

PAVEL O LJUBEZNI

V himni ljubezni, ki
smo ji prisluhnili v
drugem berilu 4. navadne nedelje, nam apostol Pavel
izrazi, kako lahko bogastvo ljubezni
objame naše bivanje. Ljubezen je
moč, ki jo Sveti Duh zbudi v našem
srcu – ali z izkušnjo, kako nas nekdo
ljubi ali z duhovno izkušnjo Božje
ljubezni. Ljubezni ne moremo opisati
niti kot čustvo niti kot sad naše volje.
Zdi se kot samostojna sila, ki deluje
v našem srcu in vpliva na vse naše
odnose. Ljubezen nam prinaša novo
kvaliteto življenja, novo samospoznavanje. Spreminja nas in nam podarja poseben žar.
V Pavlovi pesmi o ljubezni ni jasne
povezave s Kristusom. V njej nam
tudi ne pove, ali misli na ljubezen do
Boga ali do ljudi. Govori le o ljubezni.
Apostol tu odgovarja na splošno človekovo hrepenenje po ljubezni, ki
prežema naše življenje. Šele z ljubeznijo postane življenje vredno življenja.
Pavel v tem svojem pisanju niti ne
moralizira niti ne opisuje ljubezni
preveč vzneseno. Preprosto bi nam
rad prikazal, kakšno je življenje, ki
ga vodi moč ljubezni. Ne govori o
ljubezni med možem in ženo, ampak
o ljubezni kot duhovni moči. Kdor
čuti v sebi ljubezen, temu življenje
uspeva, vse dobiva novo
podobo in nov okus.
Daj da sveča postane
izraz tvoje duše:
»Gospod, tukaj sem!«
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NEDELJA

4. MED LETOM * Blaž, škof, muč. * b.sl. Janez Gnidovec

03. 02. 2013

07.00 …. za
09.00 …. za
…. za
10.30 …. za
…. za
…. za

PONEDEL.

Jožef Leoniški, kapucin, misijonar * Gilbert, r.u.

04. 02. 2013

07.00 …. za + Marijo NOVAK

TOREK

Agata, devica, mučenka * Albuin, škof

05. 02. 2013

17.00 …. za + Frančiško in Andreja ŽGANK
…. za + Antona LEŠNIK in Martino

žive in rajne farane
+ Jožeta VIDIC in družino JELEN
+ Ivana PADER
* maš.: J.B., J.K.
+ Anico LESKOVŠEK in njene starše
+ Franca in Frančiško ŽOLNIR
+ Ano KRALJ (8.dan)
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

* maš.: Janez B., Jože B.

SREDA

Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci

06. 02. 2013

07.00 …. za + Terezijo URATNIK (8. dan)
…. za + Apolonijo ČRETNIK
* maš.: Janez B., Jože B.

ČETRTEK

Nivard, red. * Rihard, kralj * Rozalija Rendu, red.

07. 02. 2013

17.00 …. za + Rozalijo in Andreja KORBER
…. za + Maksa TURNŠEK (obl.) * maš.: Janez B., Jože B.

PETEK

Hieronim Emilijani, red. ust. * Prešernov dan

08. 02. 2013

17.00 …. za + Antonijo HRAŠAR

SOBOTA

Apolonija (Polona), devica, muč. * Nikefor, laik, muč.

09. 02. 2013

17.00 …. za + Rudija JAZBEC

NEDELJA

5. MED LETOM * Sholastika, red. * Alojzij Stepinac, š.

10. 02. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Jožico KOLAR
10.30 …. za + Vesno SIVEC
…. za + Ivanko VAŠL (obl.), Hani TAVČAR, Martina,
Frančiško KUNST
* maš.: Janez B., Jože K.

Čmrlji delajo veliko več šuma in kažejo pri delu veliko
več prizadevanja kakor čebele, a vendar nanosijo le
nekaj satja, pa nič medu. (sv. Frančišek Saleški)

OBVESTILA - VABILA

IZ STATISTIKE 2012 - RAZNO:

To nedeljo bo krščen Blaž R. Čestitke!
V torek, 5. februarja ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju psihološki
večer: 'Biti srečen - danes'.
V četrtek ob 16.30 adoracija v cerkvi.
V nedeljo, 10. februarja bodo sv. mašo
ob 10.30 pripravili veroučenci 6. r.
Prihodnjo nedeljo bo krščena Zala Š.
V nedeljo, 10. februarja ob 17.30 se
bo v Domu sv. Jožefa v Celju pričel
Katehetski simpozij.
KULTURA

A. Rebula

Oddani mašni nameni
301 oznanjenih mašnih namenov je
bilo oddanih g. Janezu B.
137 neoznanjenih mašnih namenov
je bilo oddanih drugim duhovnikom
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za + Anico KOŠEC
za + Angelo ZAGORIČNIK
za + Franca JELEN
za + Vilija ŠTEFANČIČ
za + Marijo PLOHL
za + Rudolfa VODOVNIK
za + Frančiško TEVŽIČ
za + Martina TAJNŠEK
za + Vinka STRAH
za + Danija VIDMAJER
za + Ivana CIMPERMAN
za + Davorja GROFELNIK
za + Erno OBERMAYER
za + Marijo OCVIRK
za + Stanislavo RAZGORŠEK
za + Vesno SIVEC
za + Antona KOKOVNIK
za + Bruna JUG
za + Ivana SERDONER
za + Katarino BLAŽIC
za + Stanislava PEČNIK
za + Terezijo JELEN
za + Antona PESJAK
za + Edvard ŽGANK
za + Ivanko CIMPERMAN
za + Janeza DOBRIŠEK
za + Jožefa ŠTOR
za + Jožefa ŽIVORTNIK
za + Jožeta FON
za + Jožico EMERŠIČ
za + Justino HROPOT
za + Lovrenca OGRIS
za + Marijo PODLUNŠEK
za + Marjana JUHART
za + Nežo POVŠE
za + Pavlo GRIVEC
za + Stanislavo DUCMAN

V petek, 8. februarja
praznujemo Prešernov
dan, slovenski kulturni
praznik. »… Naravno je,
da se mora Prešernu
počutiti najbliže kristjan, ki se mu
vrednote resnice, ljubezni, pravice in
svobode istovetijo s samo Resnico,
Ljubeznijo, Pravico, Svobodo, se pravi
s Kristusom. Ta najvišja vrednota mu
ovrednoti vse, vključno s kulturo in z
umetnostjo, vključno s poezijo največjega narodnega pesnika.
Postmoderna estetika je izključila iz
poezije srce. A Prešernove pesmi iz
»srca svoje so kali pognale«. Iz srca,
ki je sočustvovalo s trpljenjem sveta.
V resnici brez srca ni nič, ne v človeških odnosih ne v umetnosti. Prešeren,
človek velikih čustev, je tudi opozorilo
naši igračasti postmoderni, da je treba
jemati življenje in kulturo zares, ne Vsem naročnikom se v imenu duhovsamo z možgani, ampak tudi, če že ne nikov, ki so sv. maše prejeli in jih pobožno opravili, najlepše zahvaljujem.
predvsem, s srcem v rokah ...«

