OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE

Št.4/XIV

6. nedelja med letom
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Jezus ozdravi gobavca
isti čas je k Jezusu prišel
gobavec in ga na kolenih
prosil: »Če hočeš, me moreš
očistiti.« Zasmilil se mu je,
iztegnil je roko, se ga dotaknil
in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe
so takoj izginile in bil je očiščen. Jezus ga
je brž s strogimi besedami poslal ven in mu
rekel: »Glej, da nikomur nič ne poveš,
ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj
za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes,
njim v pričevanje.« (Mr 1,40-44)
V današnjem evangeliju beremo, kako je Jezus v
svojem usmiljenju in posluhu za stisko bližnjega
ozdravil gobavca in mu s tem tako rekoč znova podaril
življenje. Tudi današnji svet nosi v sebi mnogo
gobavosti. Ta ni telesna, ampak duhovna prizadetost.
(Po: Bogoslužno leto B)

Ne bodimo maščevalni, to ruši temelje Božje podobe, ki nam je bila podarjena.

IZOBČENCI
obavost je v Jezusovem času pomenila dvakratno nesrečo. Prva je bila
bolezen sama, druga pa, da so bili po Mojzesovem zakonu ti bolniki
izobčeni iz človeške skupnosti. Moremo si misliti, kako jim je bilo pri
srcu. Gobavosti pri nas ne poznamo. Ne moremo pa reči, da pri nas ne bi bilo
izobčencev: Star je in betežen, naj gre v dom. - Slab učenec je, z njim govorim
le zviška. – Pred leti je bil neki obrtnik osumljen utaje davkov in zato zaprt.
Mediji so zadevo spravili v javnost. Žena in hčerka sta dan in noč jokali, ker so
se ju v službi in v šoli vsi na daleč izogibali, kakor da sta garjavi. Izkazalo se je,
da je bila obdolžitev neresnična, toda sum na družini je še dolgo ostal. – S
kakšnim očesom gledamo in s kakšnim srcem presojamo ločene, samo civilno
poročene, nekrščene, neverne, priseljence, ljudi z nižjo izobrazbo ali tanjšo
denarnico. Jezus ni ukinjal Mojzesovih predpisov glede gobavcev, saj je vedel,
da so potrebni. Ni odobraval greha niti izjavljal, da je zlo dobro. Toda do ljudi,
ki so bili kakorkoli zaznamovani in izobčeni, je imel ljubeč odnos. S tem je
dokazal, da v njegovih očeh ni nihče zavržen in da iz objema Božje ljubezni ni
nihče izobčen. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)
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PEPELNICA, PRVI DAN POSTA
epeljenje so poznali že v Stari zavezi,
kjer zasledimo, da so se ljudje oblekli v
raševino in se potresli z pepelom. Križ pa
je znamenje Jezusove zmage nad smrtjo.
Pepeljenje vernike spominja, da smo vsi ljudje
zapisani smrti, spokornost pa je prvi korak na
poti k vstajenju. Pepel je namreč znamenje
minljivosti, pa tudi človekove krhkosti, saj se
tudi človek po smrti spremeni v prah in pepel.

P

POVZETEK DRUGEGA DELA PISMA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA
POSTNI ČAS
Dragi bratje in sestre! V drugem berilu 6. nedelje med letom smo pri
bogoslužju Božje besede poslušali, kako daje apostol Pavel samega sebe za
zgled nesebičnega služenja skupnosti, pri tem pa opozarja, da je pri tem za
njega samega zgled Jezus Kristus: »Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi
vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge,
da bi se rešili. Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov« (1 Kor
10,33- 11,1).

Dejansko moramo ljudje na vsakem koraku izbirati med sebičnim iskanjem
lastnih koristi ter ljubeznijo in nesebičnim služenjem drugim. Sebičnost je
bistvo greha, ljubezen kot njeno nasprotje pa ni v prijaznih čustvih, ampak je
v požrtvovalnem delu za resnični blagor vseh. Kristjani verujemo, da je ta
ljubezen vrhovni zakon vsega, ker je to Bog sam. Iz te ljubezni je ustvaril svet
in iz iste ljubezni nas je v Jezusu Kristusu prišel reševat grešne zapletenosti v
sebičnost, ki vodi v propad. To je bistvo naše vere: »Mi smo spoznali ljubezen,
ki jo ima Bog do nas, in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v
ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem« (1 Jan 4,16), pravi apostol Janez
v svojem pismu.
Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri to celo
pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na kateri sedijo, da
si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so rodovi pred nami črpali vodo za
razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu teče tudi v večno življenje.
Jezusov evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus daje za »življenje sveta« (Jn
6,51). Mi, ki nam je bila podarjena milost vere in to vemo, ji moramo ostati
zvesti. Če nam dopovedujejo, da je krščanske Evrope konec, se spomnimo na
apostola Petra, ki je na Jezusovo vprašanje, ali ga mislijo tudi apostoli
zapustiti, odgovoril: »Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega
življenja!« (Jn 6,68). Resničnost teh besed se vedno znova potrjuje. Če
zapustimo Jezusa in njegov evangelij, nimamo kam iti. Jezus nima zamenjave.
»Samo ljubezen je vredna, da verujemo vanjo« (H. Urs von Balthasar).
Dragi bratje in sestre, pred nami je postni čas, ki nas bo pripravil na obhajanje
osrednjih krščanskih praznikov Jezusovega trpljenja in vstajenja. Ti prazniki
nas vsako leto pozivajo k spreobrnjenju, k lastnemu vstajenju v novega
človeka, vedno bolj požrtvovalnega in zavzetega za Božje kraljestvo med
nami. Po preizkušnjah, ki jih še ni konec, naj se letos to izpolni v še večji meri.
S to željo vam voščimo blagoslovljen postni čas, da bo praznovanje velike
noči Gospodovega vstajenja še bolj prežeto z veseljem odrešenja. Amen.
Vaši škofje
POSTNI ČAS
V postnem času, ki ga začenjamo s pepelnično sredo, kristjani premišljujemo
o pomenu Jezusovega trpljenja. Opora v hoji za trpečim Gospodom je ljudska
pobožnost križevega pota. Postaje ali upodobitve križevega pota, so sestavni
del bogoslužnega prostora. Legenda pripoveduje, da je Božja mati Marija
pogosto prehodila pot trpljenja svojega sina. Marija je torej začetnica
pobožnosti križevega pota. Vsak postni petek, ob 17.30 bo v Dominikovi
kapeli molitev križevega pota, nato pa sveta maša. Lepo vabljeni!

 Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se župnijska kateheza (verouk),
kljub odprtju šol, do nadaljnjega še naprej izvaja na daljavo, saj pri katehezi
prihajajo otroci iz različnih razredov in šol in kar povečuje možnost okužbe.
Župnike, katehistinje in katehiste bomo pravočasno obvestili o začetku
izvajanja župnijske kateheze v razredu.
 Sedaj ko je znova možna udeležba pri maši, lepo vabljeni k maši ob nedeljah
in med tednom! Upoštevati morate ukrepe: razkuževanje rok, nošenje mask
in vzdrževanje razdalje!
 Priporočamo se za naročilo maš! Hvala vam za vaš prostovoljni dar!
VABILO SLOVENSKE KARITAS ZA POSTNI ČAS
Postni čas nas nagovarja k odpovedi in poglobitvi našega odnosa z Bogom ter
sočutju z ljudmi v stiskah. Zato je Slovenska karitas tudi za letošnji post
pripravila naslednja povabila: preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola,
zbiranje sredstev za pomoč na območjih jugovzhodne Evrope in vabilo k
poglobitvi postnega časa ter postno presto s prijaznimi dejanji za otroke. Vsa
gradiva glede pomoči ljudem v stiski dobite na mizici pod korom.

14. 2.
NEDELJA
15. 2.
PONEDELJEK

6. nedelja med letom
Valentin (Zdravko), duhovnik,
mučenec

8h + PAVLA IN MIHA
DELAKORDA
ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
10h PT. M. B ZA ZDRAVJE
+ ANGELA POGLADIČ

Klavdij, redovnik

18h + STANKO VIDEC

16. 2.
TOREK

Julijana Koprska, mučenka

7.30h PT. M. B. ZA REŠITEV
OD ZASVOJENOSTI

17. 2.
SREDA

++ Pepelnica

18h PT. M. B. PO NAMENU

Frančišek Regis Clet, duhovnik,
mučenec

7.30h ++ OCVIRKOVI IN
DUH. IVAN ZUPANC

Konrad iz Piacenze, spokornik

17.30 KRIŽEV POT
18h + CIRIL HRIBAR, OBL

Jacinta in Frančišek Marto,
fatimska pastirčka

18h ZA ZDRAVJE V DRUŽ.
MILAKOVIČ

1. postna nedelja

8h ZA ŽIVE IN RAJNE
ŽUPLJANE
10h + STANKO VIDEC

18. 2.
ČETRTEK
19. 2.
PETEK
20. 2.
SOBOTA
21. 2.
NEDELJA

Peter Damiani, škof, cerkveni
učitelj
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