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23. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 23. nedelja med letom 

Iz 35, 4-7a; Jak 2, 1-5; Mr 7, 31-37 

 1. Pogosto se v sporočilih o Jezusu srečujemo z dejanji, ki jim rečemo čudeži. Tega ali 
onega je ozdravil, pomnožil je kruh in nasitil množico, celo mrtvega je obudil. Dejanja, ki 
so zbujala pozornost, takrat in danes so porajala vprašanja: če je Bog, zakaj ni ozdravil 
vseh slepih in gluhih, zakaj ni odpravil vseh bolezni, zakaj ni za zmeraj nasitil vseh ljudi, 
zakaj ni odpravil vsega gorja! Ali ne pozabljamo pri tem, morda tudi hote, da nikoli ni bil 
njegov namen, da bi s senzacijami zbiral množice, ampak da bi bil živo znamenje božje 
navzočnosti med nami, znamenje Boga, ki človeku dela dobro, in vidno vabilo človeku, 
da bi tudi on delal dobro. 
2. Navzočnost Boga med nami naj bi odsevala tudi v človeških medsebojnih odnosih, v 
okolju našega bivanja, ki ga soustvarjamo in si še kako želimo, da bi to okolje bilo 
prijetno ali vsaj znosno. 
- z izrazi, ki naj povzemajo sproščeno, neobteženo in nezagrenjeno človekovo življenje, 
prerok riše odmeve božje navzočnosti: slepim spregledajo oči, gluhim se odpro ušesa, v 
puščavi začno izvirati vode. Bog je med nami, je  na delu, zavedajmo se, da nas ne pušča 
samih, ne prepušča nas zli usodi. 
3. Sporočilo evangelija je neposredneje: povezuje znamenje božje navzočnosti in vabilo 
človeku k sodelovanju, h koristni dejavnosti, kot je rekel Gospod: zgled sem vam dal, da 
bi tudi vi delali, kot sem vam jaz storil: 
- evangelist je zapisal: odprla so se mu ušesa – lahko je vzpostavil živ stik z okoljem, ne le 
da je slišal glasove, ampak želi poudariti, da je mogel odslej prisluhniti utripu okolja, 
ljudem okoli sebe, njihovemu razpoloženju; 
- kako pomenljiva je Jezusova beseda efeta, odpri se: nekdaj vključena v krstni obred, s 
poudarkom, naj bi  človek postajal vse bolj odprt za vse, kar mu Bog govori, naj bi se ta 
odprtost izražala v odprtosti za sočloveka, v tistem, kar tako lepo opredeljuje nekoga, ko 
ljudje o njem rečejo: ima posluh za človeka; 
- Jezus je gluhonemega vzel od množice vstran: njemu, odrinjenemu, dotlej izločenemu iz 
dogajanj, se je posvetil – kakšna spodbuda vsakomur, da bi znal in hotel prisluhniti: 
otroku, ki je počasen, manj nadarjen; ostareli sosedi, ki sama ždi pred hišo; sodelavcu, ki 
se ne znajde, ki mu stvar "ne leži". 
 4. Današnje Jezusovo znamenje sporoča, kako pomembno je "imeti posluh za človeka. 
Gospodov vzklik efeta, odpri se, obrnimo v prošnjo, da bi znali poslušati, prisluhniti. 
Koristno je če si zapomnimo in tudi upoštevamo preizkušeno misel: najpomembnejši del 
pogovora je poslušanje sogovornika! 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

Stična mladih 2012 - »Veselite se v Gospodu, zmeraj!« (Flp 4,4) 
Letošnji birmanci (9. r.) srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 15. septembra v 
Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 
Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje, cena 10 €. 

Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče  
Že stoletja mesto Celje na nedeljo po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere 
Božje v Petrovče. Zaobljubljeno romanje je molitveni dan našega mesta, da bi bili 
obvarovani poplav in drugih naravnih nesreč. Tako smo tudi letos vabljeni, da se v 
nedeljo, 16. septembra, popoldne ob 15. uri verniki mesta Celje zberemo v Petrovčah 
in skupaj prosimo za božjo pomoč in varstvo v našem življenju. 

Urnik verouka 
6. in 7. razred imata verouk v četrtek ob 13.30 (ostali, kot je bilo že objavljeno) 

Prag večnosti sta prestopili  
Terezija Krajnc, (Košnica 32/c) in Ivana Stopinšek, (Tremerje 14). 

Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. september 

23. nedelja med letom  

Peter Klaver, jezuit, muč. 

   800    †† iz rodbine Grm 
  930    † Stane Mori 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.:  †† Jože Dušak in iz družine Gracer 

PONEDELJEK, 10. september 
Nikolaj Tolentinski, spokornik 

   800    na čast in zahvalo sv. Ceciliji 
1800   † Mojca in njeni živi sorodniki 

TOREK 11. september 
Prot in Hijacint, mučenca 

    800   †† Marko in Anton But 
1800   za dušno in telesno zdravje 

SREDA, 12. september 
Ime Marijino 

   800    †† starši Dobovičnik 
1800  za FSR 

ČETRTEK, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

   800    † Ivana Stopišnik (8. dan) 
1800  † Alojz Zakelšek (obl.) 

PETEK, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

    800  v priprošnjo in zahvalo na čast Jez. in Mar. srcu 
1800   †† iz družine Zapušek in Bolha 

SOBOTA, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

  800    † Jože Marodi 
1800  †† Franc in Fanika Golec 

NEDELJA, 16. september 

24. nedelja med letom  

Korneli in Ciprijan, muč. 

   800    † Alojz Zakelšek 
  930    † Terezija Sumrak 
1800  † Marija Kopinšek (30. dan) 
1030   Trem.:  † Peter Brečko 

Odgovarja br. Marjan Gačn1ik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
TR: BC Si56 0600 0037 0700 834   


