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7. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,38-48)  
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in 
zob za zob.‘ Jaz pa vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte; marveč, ako te kdo bije 
po desnem licu, mu nastavi še drugo; in kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti vzeti 
suknjo, mu pusti še plašč; in kdor te prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Kdor te 
prosi, mu daj; in kdor si hoče od tebe sposoditi, se ne obračaj od njega. Slišali ste, da 
je bilo rečeno: ‚Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika!‘  Jaz pa vam 
pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci 
vašega Očeta, ki je v nebesih. Zakaj on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad 
hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite 
tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In 
če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? 
Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 

Iz pastirskega pisma za postni čas 2017 
Krščanski starši imate sveto in neodtujljivo pravico otroke krstiti in jih krščansko 
vzgajati. Zagotavljajo jo slovenski in mednarodni pravni predpisi. Tako je v 41. in 
54. členu naše Ustave zapisano, da imate starši pravico zagotoviti svojim otrokom 
versko in moralno vzgojo … Podobno 2. člen Dodatnega protokola k Evropski 
konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določa, da mora 
država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in 
izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in svetovnonazorskim 
prepričanjem. Zato tisti, ki menijo, da starši nimate pravice krstiti svojih otrok, 
kršijo vaše človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so ustavno in 
mednarodnopravno zagotovljene. Želijo tudi omejiti svobodo Cerkve, ki jo 
zagotavlja 7. člen Ustave RS, vključno s pravico sprejema v Cerkev otrok krščanskih 
staršev. Poleg zemeljskega življenja, ki ga starši kot Stvarnikovi sodelavci 
posredujejo otrokom, je za kristjane Božje življenje po krstu največji in 
najdragocenejši dar. To dostojanstvo in čast roditeljev varuje četrta Božja zapoved, 
ki naroča: »Spoštuj očeta in mater«. To je edina zapoved z obljubo blagoslova. Zato 
vabimo vse starše, da svojim otrokom v prvih mesecih po rojstvu omogočijo krst in 
nato krščansko življenje. Starši ob krstu v imenu svojih otrok izpovejo vero in 
izrečejo obljubo, da bodo svoje otroke vzgajali v veri Cerkve. To pomeni, da jih bodo 
izobrazili v veri, jim omogočili udeležbo pri verouku v domači župniji, obhajali 
krščanske praznike, gojili družinsko molitev in ob primernem času poskrbeli za 
prejem svetega obhajila in birme. 

Molitvena zveza za duhovne poklice celjske škofije in dekanija Celje vabita na 
redni mesečni molitveni shod, ki bo danes, v nedeljo 19. 2. 2017 v cerkvi 
Marijinega vnebovzetja v Celju: ob 15 uri molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 
16 uri sveta maša po namenu MZDP. Lepo vabljeni vsi, ki molite za nove 
duhovne poklice! 

Reci: DA! - Duhovne vaje 3. – 5. 3. 2017 v Vipavskem Križu - Si dijak, študent ali 
mladenič/mladenka v 3. desetletju svojega življenja? Si želiš poglobljene priprave 
na velikonočne praznike v sproščenem vzdušju? Če si na vprašanji odgovoril/ -a z 
DA, se prijavi na: karin.crnigoj@gmail.com.  

Dom sv. Jožef Celje vabi na recital o pesniku in prevajalcu Jožetu Šmitu, ki bo v 
nedeljo, 19. februarja, ob 16. uri, v Kardinalovi dvorani Doma. Recital 
pripravljajo člani Ljubiteljskega gledališča Teharje Celje. Vstop prost – vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 19. februar 

7. nedelja med letom 

Konrad iz Piacenze, spokornik 

   800  †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 
   930  †† starši Camloh, Toni in starši Kobilšek 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: †† Franc, Frančiška in Matilda 

PONEDELJEK, 20. februar 
Leon, škof 

     800   † Viktor Jeromel  
           ter †† Jeromel in Vester 
1800   † Frančiška Svet 

TOREK, 21. februar 
Peter Damiani, škof, c. uč. 

     800  ††Silva in Franc Ožir  
 1800  za zdravje in za †† sorodnike 

SREDA, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

   800  †† Miklavžinovi 
1800  † Stanko Klančnik 

ČETRTEK, 23. februar 
Polikarp, škof, muč. 

   800  za zdravje 
1800  † Ivana Rajtmajer 

PETEK, 24. februar 
Matija, apostol 

     800   v dober namen 
1800   za blagoslov in zdravje 

SOBOTA, 25. februar 
Valburga, opatinja 

     800 † Veronika Zakelšek 
1800  † Petre Čremožnik 

NEDELJA, 26. februar 

8. nedelja med letom 

Aleksander (Branko), škof 

   800  † Marko Petrušič (30. dan) 
   930  † Jože Plavčak (obl.)  
           ter †† iz družine Novak in Plavčak 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: † Ferdo Žerdoner 
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