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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel je vinogradniku:
»Glej, tri leta je, kar hodim
iskat sadu na tej smokvi,
pa ga ne najdem.
Posekaj jo torej;
čemú še zemljo izrablja?«
Ta mu je odgovoril:
»Gospod, pústi jo
še to leto, da jo okopljem
in ji pognojim,
morda bo obrodila sad;
če pa ne,
jo boš potlej posekal.«
(Lk 13, 7-9)

33.. PPO
OSSTTNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Gospodar nam daje še eno priložnost.
Bomo obrodili sad, ki se od nas
pričakuje? Kakor Mojzes
smo poklicani, da bi se
odzvali: »Tukaj sem!«
Postni čas nam daje
posebno priložnost,
da se odzovemo
in svoje življenje
ponovno
zaživimo,
tako kot Gospod
od nas pričakuje!
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Po sv. maši je pristopila k duhovniku
znana župljanka in mu rekla: »Danes
ste pa izvrstno pridigali. Ko ste naštevali slabe lastnosti, ki jih imajo
nekateri ljudje, sem imela ves čas
pred očmi svojo sosedo. Kot živo ste
jo naslikali, le da je ona še desetkrat
hujša.« Duhovnik pa je odgovoril:
»Vaše sosede ne poznam, ko sem
pridigal, sem imel pred očmi vas.«
Tako se ne dogaja samo tej ženi, temveč mnogim od nas. Vidimo slabe
lastnosti drugih, pa jim pridigamo,
naj se spreobrnejo: mož bi tako rad
spreobrnil ženo, žena moža, odrasli
mlade, mladi odrasle, učitelji šolarje,
šolarji učitelje, duhovniki vernike,

verniki duhovnike, politiki državljane, državljani politike in še kdo
koga …
Jezusovo naročilo v današnjem evangeljskem odlomku je drugačno. Ne
pravi, naj spreobračamo druge, temveč sebe. Spreobrnite se, spokorite
se! Vsakdo je odgovoren za svoje
grehe in napake, zato naj spreobrne
sebe in naj zase dela pokoro. Ko bo
prišel gospodar iskat sadu, nas ne bo
vpraševal po tujem drevju, temveč
se bo oziral po vejah naše smokve.
Sami si kujemo prihodnost: če si bomo
hoteli kovati srečo, resnično, večno
srečo, potem se bo resnično potrebno
v marsičem spreobrniti: od prepirljivosti k složnemu sodelovanju, od
vrtičkarstva k iskanju skupnih koristi,
od občudovanja vsega, kar je tuje, k
zdravi samozavesti, od zaverovanosti
v snovnost in telesnost k upoštevanju
duhovnih vrednot … in se v marsičem
spokoriti.
Naj ne bo to vodilo le za našo sosedo,
temveč tudi za vse nas, in sicer za
teden, ki je pred nami, in postni čas,
ki nas pripravlja na največji praznik.
Po: M. Galizziju

Pred oblastjo Križanega
bodo do konca drhtela
človeška srca. Ta
oblast je nepremagljiva,
ker je oblast čiste,
brezpogojne, zastonjske, vseodpuščajoče, ponižne Božje ljubezni.
(Franc Rode)

POST

Post ima kot cilj
izprazniti naše
srce, da ga potem
lahko napolnim z važnejšim. Potrebno je čiščenje duše, da strmimo za
veličino, veličino za katero smo bili
ustvarjen od Boga.
Posti se soditi druge; odkrij
Kristusa, ki v njih živi.
Posti se besed, ki ranijo; napolni se
stavkov, ki ozdravljajo.
Posti se nezadovoljstva; napolni se
z milostjo.
Posti se hitrosti; napolni se s
potrpežljivostjo.
Posti se pesimizma; napolni se z
krščanskim upanjem.
Posti se skrbi; napolni se z
zaupanjem v Boga.
Posti se pritoževanja: napolni se z
občudovanjem življenja.
Posti se pritiskov, ki ne izginejo;
napolni se z molitvijo, ki ne neha.
Posti se bridkosti; napolni se z
odpuščanjem.
Posti se lastne nezamenljivosti;
napolni se razumeti druge.
Posti se tesnobe tvojih stvari;
zavzemi se za širjenje Božjega
kraljestva.
Posti se obupa; napolni se z
vzpodbudo vere.
Posti se slabih misli; napolni se
resnic, ki peljejo k svetosti.
Posti se vsega kar te oddaljuje o
Jezusa; napolni se vsega kar te z
njim zbližuje.
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NEDELJA

3. POSTNA * Kunigunda, kraljica * Marin in Asterij, m.

03. 03. 2013

PRVA

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA.
10.30 …. za svetost papeške službe in modrost
kardinalov v konklavah

PONEDEL.

Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež

04. 03. 2013

07.00 …. za + Faniko (obl.) in Jožeta ZAGORIČNIK
…. za + starše REMŠAK
* maš.: Janez B., Jože K.

TOREK

Hadrijan (Jadran), muč. * Olivija (Livija), muč..

05. 03. 2013

18.00 …. za + Albina in Marijo TERČAK

SREDA

Fridolin, opat * Koleta (Nika), redovnica

06. 03. 2013

06.30
križev pot
07.00 …. za + Jožeta JOŠOVC

ČETRTEK

Perpetua in Felicita, mučenki * Pavel, škof

07. 03. 2013

17.30
adoracija pred Najsvetejšim
18.00 …. za + Silvo NÓVAK (30. dan), Stanko in Jožeta
…. za + Ano in Marjana LAPUH
…. za + Silvo TURNŠEK (7. dan)
* maš.: J.B., J.B., J.K.

PETEK

Janez od Boga, red. ust. * Vincencij Kadlubek, škof

08. 03. 2013

17.30
križev pot
18.00 …. za + Ivanko in Franca ČMAK
…. za + Rozalijo LEBER (30. dan)

* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA

Frančiška Rimska, redovnica * Bruno Kverfurtski, š.

09. 03. 2013

18.00 …. za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK.

NEDELJA

4. POSTNA * 40 mučencev iz Armenije * Makarij

10. 03. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Franca (obl.), Angelo in Jožeta URATNIK
…. za 2 + Ivana, Jožeta in Elo ŽIVORTNIK
* maš.: Janez B., Jože K.

10.30 …. za + Mihaela KOTNIK in Angelo VIDMAR
…. za + Miha (obl.) in Kristino SATLER
* maš.: Janez B., Jože K.

Resnični Bog človeka nikoli ne pusti pri miru,
vendar mu vedno padarja mir. (Ignacio Larranaga)

OBVESTILA - VABILA

Ta teden in vse do Velike noči bodo
večerne maše ob 18. uri.
Ob sredah zjutraj in ob
petkih zvečer v postnem
času je v naši cerkvi pobožnost križevega pota.
Začetek 6.30 oz. 17.30.
Med mučenci iz celjske škofije močno
izstopa duhovnik Izidor Završnik. V
mar iborskem zaporu je 10. marca
1943 zamenjal mlajšega talca in bil
ustreljen. V nedeljo, 10. marca ob 10.
uri bo na Gomilskem slovesnost ob
70-letnici tega žrtvovanja.
DOBRODELNOST

Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 4.
marca ob 19.30 uri na 17. dobrodelni
koncert "Z roko v roki", ki bo v Domu
II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstopnice dobite v zakristiji ali župnišču in
na blagajni eno uro pred koncertom.
ROMANJA

Spomladansko romanje mariborske
metropolije bo letos potekalo od 4. do
6. aprila. Ob 1700-letnici Milanskega
edikta bomo obiskali Beograd in Niš.
Duhovni vodja bo nadškof metropolit
msgr. dr. Marjan Turnšek. Cena romanja: 189 € (50 € ob prijavi, ostalo
na obroke brez obresti).
Romanje v Međugorje. Od 3. do 6.
aprila. Duhovno vodstvo p. Pavel
Košir OFMCap. Pot bo potekala od
Mozirja (3.00), skozi Šoštanj, Velenje,
Celje, Šentjur … Prijave in informacije:
051 229 701.

KULTURA

V petek, 8. marca ob 20. uri vabljeni
v kulturni dom Polzela na pomladni
koncert ob dnevu žena z Nino Pušlar
in gosti pevskim zborom Savinjček.
V cerkvi sv. Jožefa v Celju bo v petek,
8. marca ob 19. uri 'Postni recital v
pesmi in besedi'. Sodelujejo zbor zaposlenih Doma sv. Jožefa, kvartet Krt,
mladi župnije Celje - sv. Jožef.
Gledališka skupina KUD Polzela vabi
na ponovitev igre 'Razvalina življenja'.
Predstava bo v soboto, 9. marca ob 19.
uri v Kulturnem domu Polzela.
V soboto, 9. marca ob 19.00 bo v stolni
cerkvi sv. Danijela v Celju koncert Gabriela Faure 'Rekviem v D-molu op. 48
z zborom, orkestrom in solisti Hiše
kulture Celje.
DUHOVNE VAJE

V Celju pri Svetem Jožefu bodo od 8.
do 10. marca duhovne vaje za molivce
za duhovne poklice. Vodil jih bo in
prijave zbira: Jože Povh, 02/623 12 48,
031/231 894.
To nedeljo se zaključi
romanje križa svetovnega
dneva mladih po celjski
škofiji. Pohvala in
zahvala mladim, ki so
se v sredo udeležili
dekanijske molitve ob križu.
– »Pravkar sem Karlu posodil denar,
ker pravi, da je trenutno čisto suh.«
– »O ti slepar! Meni pa je govoril, da mu
voda teče v grlo!«

