
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  
OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

7. oktober 2012 – 41 – 

27. nedelja med letom, ožnovenska nedelja 

Gospodov dan z Besedo: 27. nedelja med letom 

1 Mz 2, 18-24; Heb 2, 9-11; Mr 10, 2-16 

1. V evangeliju slišimo zanimivo debato, ko farizeji z delikatnim vprašanjem skušajo 
Jezusa spraviti v zadrego. Bo izrekel pomisleke ali nasprotje njihovim predpisom? 
Poznajo njegove besede, s katerimi izraža spoštovanje do ženske, ceni vrednote, ki jih 
izžareva ženska. Jezus izkoristi priložnost in pove svoje misli o vedno aktualnem 
vprašanju zakonske zveze, zraven pa poudari, da ne uči nič novega, ampak utrjuje tisto, 
kar je Bog od začetka vsadil v človeka; saj je prišel dopolnit postavo. 

2. Beseda nam danes kliče v spomin nekatere osnove zakonske zveze, družine in s tem 
tudi temelje človeške družbe, misli, ki se dopolnjujejo: 

- ob procesu stvarjenja beremo: ni dobro človeku samemu biti, naredim mu pomočnico, 
njemu primerno – naj ima sogovornika, sodelavca, somišljenika, nekoga, ki mu je 
enakovreden in enakopraven; 

- Jezus v pogovoru takoj gre na izhodišče: Bog ju je ustvaril kot moža in ženo, skoraj 
dobesedno po poročilu o stvarjenju: Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, moža in ženo 
ju je ustvaril – nobenega sledu o kakšni večvrednosti enega pred drugim, tu ni nikakršne 
neenakosti; 

- potem Gospod dobesedno navede zapis stare zaveze: mož bo zapustil očeta in mater in 
se pridružil svoji ženi in bosta eno telo – zakonska zveza izhaja iz božjih načrtov o človeku 
in ustvarja temeljne norme za rast, razvoj in "delovanje" človeške družbe; 

- prav zaradi temeljnega izhodišča (božji načrt) in temeljnega namena (človek, družina, 
družba) Gospod poudarja: kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. 

3. Poglejmo vsaj nekatere poudarke, ki izhajajo iz današnje Besede: 

- zakonska zveza ni le "partnerstvo" – čuden izraz, ki to zvezo ponižuje na raven 
pogodbenega sodelovanja; pogodba lahko preneha, če enemu ne ustreza, navadno 
določa samo nekatera področja sodelovanja; 

- zakonska zveza povezuje dve človeški bitji v celoti, ne le v zunanjih oblikah življenja, 
povezuje dve duši, dvoje src, povezuje isto mišljenje, in kar jo v temeljih razlikuje od 
sleherne druge zveze, je ljubezen moža in žene; 

- zaradi izhodiščne vzvišenosti in namena Gospod poudarja svetost in stalnost zakonske 
zveze – iz nje izhajajo novi udje človeške družbe – zavest o stalnosti in svetosti je 
neprenehen klic k medsebojnemu spoštovanju, razumevanju, ki naj odseva tudi navzven 
– Pavel poudarja: zakonca drug drugega posvečujeta in to prenašata na otroke. Da bi 
razumeli te globoke božje načrte! 

 Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

NABIRKA današnje, prve nedelje v mesecu je za potrebe župnije. Bog povrni! 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 8. oktobra ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

LETO VERE - 11.   oktobra   bo   sveti   oče   Benedikt   XVI. v Vatikanu slovesno 
pričel z apostolskim pismom Vrata vere napovedano leto vere ob 50. obletnici 
začetka 2. vatikanskega cerkvenega zbora in 20. obletnici izida Katekizma katoliške 
Cerkve. V naši škofiji bomo na župnijski ravni leto vere začeli v petek, 12. oktobra, 
na praznik sv. Maksimilijana, sozavetnika škofije. Po večerni sveti maši bomo imeli 
slovesne večernice in molitveno uro pred Najsvetejšim. 

SVETOPISEMSKI MARATON bo potekal v naši župniji od 7. do 14. oktobra. 
Božjo besedo bomo brali vsak dan od 16h do 18h. Lepo vabljeni, da se pridružite pri 
branju ali poslušanju. Bralci se vpišite na list, ki je na mizici. 

Prag večnosti sta prestopili Marija Plevnik, (Breg 20)  
in Bogomir Čater, (Cesta v Laško 25). Gospod, daj jima večni mir in pokoj! 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. oktober 
27. nedelja med letom, 
rožnovenska nedelja 

Justina, devica, mučenka 

   800    †† Jože Lončar, Katarina in Lenart Šuligoj 
  930    † Stane Mori 
1800  † Terezija Krajnc  
1030   Tremerje:  † Frančiška Zdovc 

PONEDELJEK, 8. oktober 
Benedikta, devica, mučenka 

   800    †† Ludvik, Terezija in Hermina Krajnc  
                ter po namenu 
1800   † Ivana Stopinšek, 30. dan 

TOREK 9. oktober 
Dionizij, škof, mučenec 

    800   v zahvalo in prošnjo za blagoslov 
1800   † Ivan Pajk, obl. 

SREDA, 10. oktober 
Danilo, škof 

   800    v dober namen 
1800  za FSR 
1800   † Bogomir Čater 

ČETRTEK, 11. oktober 
Filip, diakon 

   800    † Jože Marodi 
1800  v zahvalo 

PETEK, 12. oktober 
Maksimilijan Celjski, mučenec 

    800   †† starši Dobovičnik 
1800   za srečo in blagoslov v družini 

SOBOTA, 13. oktober 
Gerald, vitez 

  800    † Alojz Zakelšek 
1800  † Terezija Sumrak 

NEDELJA, 14. oktober 

28. nedelja med letom 

Kalist I., papež, mučenec 

   800    †† starši Antolinc 
  930    †† Alojz in Marija Klep 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:  † Veronika Sajovic 
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