
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  
OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

10. junij 2012 – 24 – 

10. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 10. nedelja med letom 

1 Mz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13-18. 5, 1; Mr 3, 20-35 
1. Ko pride beseda na izvirni greh, se največkrat vrine misel, da pri tem gre za 
vprašanje, ki spada v redno veroučno snov, sicer pa z našo vsakdanjostjo nima kaj 
opraviti. Pa vendar je prav razlaga izvirnega greha potrebna, da bi mogli doumeti 
dejansko stanje in pogojenosti človeka v vsakem času, tudi danes. Več kot dovolj 
dejavnikov nas vedno znova opozarja, kako je človek v fizičnem in še bolj v moralnem 
pogledu krhko bitje, nesposobno, da bi v polnosti uresničilo svojo osebnost. Po eni 
strani je obdarjen s sposobnostmi, ki odpirajo njegov pogled v neskončnost, k še 
globljemu in širšemu poznanju resnice, po drugi strani pa se ves preplašen sooča s 
svojimi pomanjkljivostmi, z mejami svojih fizičnih sposobnosti in še bolj s svojo 
moralno krhkostjo. 
2. Beseda nas popelje v trenutke, ko se zlo začenja porajati v svetu, opozarja, da ta 
"skrivnost zla" ostaja stalna spremljevalka človeštva – človek, bitje razuma in svobode, 
se lahko odloča tudi za zlo, in dejansko to dela, čeprav se pri tem vedno znova pojavlja 
vprašanje, zakaj – prav tako pa spregovori o Odrešeniku, ki kaže na izhodišče zla, na 
zavestno zavračanje Duha, in na pot v osvobojenost: 
- morda tuje zveni beseda nag sem in sem se skril, toda prav to spoznanje in občutek 
sramu, ki poslej človeka navdaja, izraža, da se je z uporom stvari proti Stvarniku, z 
grehom, podrlo notranje ravnovesje v človeku – ni več sproščenega prijateljstva z 
Bogom, ni več sproščenega, svobodnega odnosa do stvari, poslej bo človek iskal to 
rajsko soglasje, uglašenost, sv. Ciril bi rekel "pradedne časti"; 
- apostol v pismu Korinčanom poudarja, da je Jezus, v raju napovedani zarod žene, edini 
Odrešenik, po katerem se naš notranji človek od dne do dne obnavlja, je edina pot, ki 
človeka spet lahko pripelje do notranjega ravnovesja in spokojnosti, do jasnega, 
vedrega in sproščenega pogleda na prihodnost; 
- Gospod sam pa pokaže, da se pot do osvobojenosti od notranje razklanosti, do  
prijateljstva z Bogom, do "pradedne časti" začenja prav tam, kjer jo je človek presekal, 
ko se je v raju uprl Bogu: kdor spolni božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati, svobodno 
sprejemanje in osvobajajoče spolnjevanje božje volje torej človeka postavlja na tako 
raven, da je Bogu blizu kot brat, sestra, mati. 
3. Brez izjeme vsakomur od nas je na naši osebni poti lahko vabljiv zgled Frančišek 
Asiški, pravi lik "vrhunskega kristjana"; na začetku njegove poti niso senzacionalna 
dogajanja, ni globokoumno modrovanje, ampak preprosto, predvsem pa iskreno 
vprašanje: Gospod, kaj hočeš, da storim. In kje je zvedel, kaj naj stori? Prisluhnil je prav 
isti Besedi, kot jo tudi mi lahko poslušamo, in je ugotavljal: Najvišji mi je razodel, in je 
Besedo vzel zares.                             Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

DANAŠNJA NABIRKA je za potrebe škofije in jo škof toplo priporoča.  

SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV CELJSKE DEKANIJE bo 

danes, 10. junija ob 16. uri v naši župnijski cerkvi. Sodelovala bosta tudi oba naša 

zbora, mešani in otroški. Lepo vabljeni. 

KARITAS - Škofijska Karitas že nekaj let za socialno šibkejše, tako družine kot 
posameznike, poleg zagotavljanja pomoči prehrambenih izdelkov, v poletnih 
mesecih v Portorožu  pripravlja letovanja in počitnice.  In sicer,  v času od 06. do 13. 
avgusta letovanje otrok, v dneh od 13. do 19. avgusta letovanje mladostnikov in 04. 
julija enodnevni izlet na morje za družine.     
Vabimo vse, ki vam trenutna finančna situacija ne omogoča tovrstne oblike 
preživljanja dopusta, počitnic  in bi vam oziroma vašim družinskim članom katera 
od naštetih dejavnosti omilila vsakdan,  da se oglasite sodelavkam domače Karitas 
in skupaj poiščete možnost vključitve. Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojimi darovi 
podpirali delo naše Karitas in olajšali marsikatero stisko.   

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. junij 

10. nedelja med letom 

Bogomil Poljski, škof 

   800    † Franc Žikovšek 
  930    za FSR 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030  Tremerje: † Veronika Sajovic 

PONEDELJEK,11. junij 
Barnaba, apostol 

   800    v dober namen 
1800  † Helena Prešern, 30. dan 

TOREK, 12. junij 
Adelajda, devica, redovnica 

    800   po namenu Rojnik  
1800   †† starši, brat in nečaka Majcen 

SREDA, 13. junij 
Anton Padovanski, red., c. uč. 

  800   po namenu Rojnik 
1800   †† Jožefa, Anton in Franc Vrečer 

ČETRTEK, 14. junij 
Robert, opat 

   800    †† starši Vodopivec - Babič 
1800  † Ana Palčok 

PETEK, 15. junij 

Srce Jezusovo 

    800    za blagoslov v družini 
1800   †† Blaž in Amalija Čater 

SOBOTA, 16. junij 
Srce Marijino 

    800   † Alojzija Perčič  
1800   † Terezija Sumrak 

NEDELJA, 17. junij 

11. nedelja med letom 

Terezija, redovnica 

   800    † Anton Podrgajs 
  930    † Jože Knez 
1800  † Maks Plevnik 
1030  Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracer 
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