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2. nedelja med letom 

Misli ob letu vere:  POTA PRISTOPA K SPOZNAVANJU BOGA 

Svet: Na podlagi gibanja in nastajanja, prigodnosti, reda in lepote sveta moremo 
spoznati Boga kot izvir in cilj vesoljstva. 
Sv. Pavel trdi o poganih: "Saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno: sam 
Bog jim je namreč to razodel. Zakaj od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je 
v njem nevidno, z razumom spoznati iz ustvarjenih bitij: njegovo večno mogočnost 
in božanskost". 
In sv. Avguštin: "Vprašaj lepoto zemlje, vprašaj lepoto morja, vprašaj lepoto 
ozračja, ki se razteza in razpršuje, vprašaj lepoto neba (...) vprašaj vse te stvari. Vse 
ti odgovarjajo: Glej, lepe smo. Njihova lepota je izpoved. Te lepote, podvržene 
spreminjanju, kdo jih je naredil, če ne Lepi, ki ni podvržen spreminjanju?" 

Človek: S svojo odprtostjo za resnico in za lepoto, s svojim čutom za nravno dobro, 
s svojo svobodo in z glasom svoje vesti, s svojim teženjem po neskončnem in po 
sreči se človek sprašuje o bivanju Boga. V teh odprtostih zaznava znamenja svoje 
duhovne duše. Ta duša, "seme večnosti, ki ga človek nosi v sebi in ki ga ni mogoče 
skrčiti zgolj na tvar", ne more imeti svojega izvira drugje kakor samo v Bogu. 

Svet in človek pričujeta, da nimata sama v sebi niti svojega prvega počela niti 
svojega poslednjega cilja, marveč da imata delež pri Biti sami, ki je brez začetka in 
brez konca. Tako more človek po teh različnih "poteh" priti do spoznanja obstoja 
neke realnosti, ki je prvi vzrok in poslednji cilj vsega, "in ki ga vsi imenujejo Bog". 

Zmožnosti, ki jih ima, napravljajo človeka sposobnega spoznati obstoj osebnega 
Boga. Da pa bi človek mogel vstopiti v njegovo intimnost (notranjost), se je Bog 
hotel človeku razodeti in podariti človeku milost, da bi mogel sprejeti to razodetje 
v veri. Kljub temu nas morejo dokazi za obstoj Boga disponirati (pripraviti) za vero 
in pomagati, da vidimo, kako ne nasprotuje človeškemu razumu.  

(Katekizem katolišče Cerkve 33-35)) 

SREČANJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 

Zaradi slabega vremena je bilo srečanje ŽPS prestavljeno na ta ponedeljek, 21. 
januarja po večerni maši. Vsi člani lepo vabljeni k maši, pri kateri bomo prosili 
za edinost med kristjani. Somaševanje bo vodil g. Jože Kužnik. 

 

Obhajanje ekumenske osmine v dekaniji Celje  

21.1. ponedeljek 18h  Sv. Cecilija g. Jože Kužnik 

22.1. torek 19h pri sv. Jožefu okrogla miza: »Kaj nas združuje.« 

23.1. sreda 18:00 – sklep češčenja 

                in sv. maša 

Sv. Jožef novomašnik 
Borut Pohar 

24.1. četrtek 18:00 – sklep češčenja 

                in sv. maša 

Bl. A. M. 
Slomšek  

g. Ivan Šumljak 

25.1. petek 18h  stolnica g. škof Stanislav  

CELJE Don Boskov center in Župnija bl.  A. M. Slomška vabita na:  
Celodnevno češčenje 24. januarja, ob slovesnem prazniku glavnega zavetnika 
salezijanske družbe sv. Frančiška Saleškega. Svete maše bodo ob 8.00, 10.00 in 
18.00. Zunanja slovesnost ob prazniku sv. Janeza Boska bo v nedeljo 27. 
januarja ob 10,00 vodil mariborski nadškof in metropolit dr. Marjan Turnšek.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. januar 
2. nedelja med letom              

- nedelja verskega tiska 
Fabijan, papež, mučenec 

   800   † Franc Tratnik 
  930   † Ivanka Kovačič in †† Gnus 
1800  † župnik Ivan Vodeb 
1030   Tremerje: † Franc Lemut 

PONEDELJEK, 21. januar 
Neža, devica, muč. 

  800   †† sorodniki 
1800   † Ivan Zupan, 30. dan 

TOREK, 22. januar 
Vincencij, diakon, muč. 

    800   za zdravje 
1800  na čast Sv. Duhu po namenu 

SREDA, 23. januar 
Henrik, redovnik 

   800    † Ivan Žalik 
1800  za člane živega rožnega venca 

ČETRTEK, 24. januar 
Frančišek Saleški, škof, c. uč. 

   800    za brata Tonija v zahvalo 
1800  † Janko Tomažič 

PETEK, 25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla 

   800    †† iz družine Puc 
1800  †† Franc in Terezija Smole 

SOBOTA, 26. januar 
Timotej in Tit, škof 

  800    za člane živega rožnega venca 
1800  †† Fanika in Franc Golec 

NEDELJA, 27. januar 
3. nedelja med letom              

- nedelja Svetega pisma 
Angela Merici, ustan. uršulink 

   800   † Matija Ivanšek 
  930   † Toni Slamnik 
1800  †† Jožica in Viktor Jeromel in †† Vester 
1030   Tremerje: † Ciril Hriberšek 
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