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23. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33) 
Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je 
in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega 
očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega 
življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa 
in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.  
Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne 
preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer 
se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more 
dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati 
in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹ Ali: kateri kralj, 
ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se 
more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset 
tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so 
pogoji za mir. Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne 
more biti moj učenec.« 

Krščanstva ne moremo vzeti lahkomiselno. Jezus nas opozori pred 
skušnjavo, da bi udomačili vse in da bi iz vere ter Boga samega naredili eno 
od številnih sestavin velikega koktajla življenja. Za praznike in nekatere 
pogrebe gremo k maši, morda damo tudi kakšen dar za Cerkev in smo 
prepričani, da smo naredili celo več kot smo bili do nje dolžni narediti. Vera 
je torej postavljena v svojo nišo poleg ostalih niš, ki so morda precej širše in 
jih predstavlja služba, zaslužek, politika, zabava, šport, lov, ribolov in tisoč 
drugih stvari. 
Predvsem recimo eno stvar: človek, ki tako govori, ki zahteva, da bi bil 
ljubljen bolj kot oče, žena, otroci, je prenapet blaznež ali pa je Bog. Samo 
malo je treba pomisliti in zlahka ugotovimo, da srednje poti ni. Kdo, če ne 
samo Bog, lahko toliko zahteva? Zgodovina sama po sebi ni sposobna 
dokazati, da je Jezus Kristus Bog (to lahko naredi le vera), lahko pa dokaže 
in je dokazala neko drugo stvar: da namreč ni bil norec in prenapetež, ko 
vidimo, da je spremenil svet in zgodovino. Na nas je, da iz tega potegnemo 

zaključke.                                                                                         R. Cantalamessa 

Pismo škofa Maksimilijana ob začetku novega pastoralnega leta 

Pogumno in z vero v novo pastoralno leto! 

Vera, resnica in ljubezen 

Dragi duhovniki in Božje ljudstvo celjske 
škofije, drage katehistinje in katehisti, 
animatorji in voditelji raznih skupin, 
dragi starši,  

na začetku novega pastoralnega in 
katehetskega leta bi vas želel spodbuditi, 
da se kot občestvo naše krajevne 
Cerkve odpremo Svetemu Duhu in z 
obnovljenim navdušenjem sprejmemo 
poslanstvo oznanjevanja vere, vsak v okolju, kjer živi in dela. Prvo leto 
uvajanja v sinodalno razmišljanje je za nami. Premiki so narejeni. Odpiranje 
Svetemu Duhu pušča sledove. Okrepimo vezi novega življenja, ki ga Duh plete 
med nami in se zoperstavimo duhovom malodušja, skepticizma in relativizma, 
ki dušijo naša okolja. 

Papež Frančišek je v svoji prvi okrožnici Luč vere (2013), v kateri ni težko 
prepoznati »roke« njegovega predhodnika Benedikta XVI., zapisal, da je 
sodobna ideologija relativizma največja nevarnost tako za družbo kot za Cerkev, 
tako za življenje kot za vero. Kadar se več ne zastavlja vprašanja po resnici, ki 
ustvarja nujni okvir za človekovo življenje, zamre človekov spomin in na stežaj 
je odprta pot vsem vrstam fanatizmov – angelom smrti. 

Tudi danes živimo v času, kjer se spreneveda z resnico. Za prepričljivo 
oznanjevanje Jezusovega evangelija je potrebno vedno znova obnavljati in 
preverjati svojo predanost Resnici. Resnica namreč osvobaja (Jn 8,32) in 
samo v njej bomo lahko prepričljivo in z navdušenjem oznanjali vero evangelija. 
Vera je neločljivo povezana z resnico. Še več, podrejena ji je in izhaja iz nje. 

    »Vera brez resnice ne odrešuje, ne daje gotovosti našim korakom in ostaja lepa 
pravljica, projekcija našega hrepenenja po sreči, nekaj, kar nas zadovolji le toliko, 
kolikor se hočemo predajati utvaram. Ali pa se skrči na lep občutek, ki tolaži in 
ogreva, a je podvržena menjavi našega razpoloženja in spremenljivosti časov ter 
ne more dati trdne stanovitnosti v življenju« (Luč vere, 24). 

Vera je stvar celotnega človeka, tako njegovega duha, duševnosti kot telesa. Zato 
pravi apostol Pavel, da »verujemo s srcem« (Rim 10,10). »Srce je v Svetem 
pismu središče človeka, kjer so med seboj prepletene vse njegove razsežnosti: 
telo in duh, notranjost osebe kakor tudi človekova odprtost do sveta in drugih; 
razum, volja in čustveno življenje. Srce je sposobno držati skupaj te razsežnosti 



 

 

zato, ker je prostor, kjer se odpiramo resnici in ljubezni in dopuščamo, da se nas 
dotakneta in nas v globini spremenita. Vera spremeni celotnega človeka, 
kolikor se človek odpre ljubezni« (Luč vere, 26). 

    Prava vera zato vedno preseneča, vedno vznemirja, ker izziva k večji ljubezni. 
Vera v Boga Očeta Jezusa Kristusa nikoli ni vzdrževala miru in edinosti za ceno 
resnice in ljubezni. Vera je samo tisto, kar zmore premagati logiko tega sveta. 

Ker je vera zvezana z resnico, ne more biti ujetnica kakršne koli preračunljivosti, 
ne farizejske, ne herodovske (prim. Mr 8,15). Vera preprosto vidi dlje in globlje, 
saj razume delovanje Boga, ki je zvest svoji zavezi in svojim obljubam (prim. 1 
Kor 1,9) in zmore obuditi od mrtvih (prim Heb 11,19). Samo vera, ki je zvezana 
z ljubeznijo, lahko prav spozna. »Razumevanje vere se začne tedaj, ko 
sprejemamo veliko Božjo ljubezen, ki nas notranje preoblikuje in nam podari 
nove oči, da vidimo stvarnost« (Luč vere, 26). 

Dragi bratje in sestre, ne bojmo se stvarnosti, saj je to edini prostor, kjer 
lahko v tem veku živimo z Bogom. Ne bojmo se Boga, saj nas je vzljubil grešne 
(prim. Rim 5,6). Ne bojmo se lastne grešnosti, saj nam je Bog podaril 
Usmiljenega Odrešenika! 

Maksimilijan, celjski škof 

 

VEROUK 2022/23 

Razred Dan Katehist/inja 

1. Torek ob 1700 Mojca Vrenko 

2. Sreda ob 1700 s. Cirila 

3. Ponedeljek ob 1715 s. Ania 

4. Ponedeljek ob 1500 s. Cirila 

5. Četrtek ob 1800 s. Ania 

6. Ponedeljek ob 1700 Majda Kamplet 

7. Torek ob 1400  br. Jurij 

8. Četrtek ob 1400  br. Jurij 

9. Četrtek ob 1400  br. Marjan 

Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 11. septembra s sveto mašo, pri 
kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo veroučno in 
šolsko leto.  

Po maši ob 9.30 bo imel vaje otroški pevski zborček. 

Današnja nabirka je za obnovo strehe in se zanjo toplo iskreno zahvaljujemo. 

 »Pridi in popravi mojo Cerkev«, je vodilna misel letošnjega škofijskega 
molitvenega dne za duhovne poklice, ki bo v soboto, 10. septembra 2022, v 
baziliki Matere Božje v Petrovčah. 

• Ob 9. uri bo molitvena ura za nove duhovne poklice. 
• Ob 10. uri  sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov vodil 

celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. september 

23. nedelja med letom 
- angelska nedelja 

Rozalija Sicilska, devica 

   800  † Irma Belaj Koštomaj 
  930   †† Franc Respet (obl.)  
                in Terezija Krajnc (10. obl.) 
1800   † Drago Arzenšek (gr. 4) 
1100   Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 5. september 
Terezija iz Kalkute, d. 

   800  † Drago Arzenšek (gr. 5) 
1800   †† Vida in Martin Cizelj 

TOREK, 6. september 
Zaharija, prerok 

   800  † Anica 
   800  † Drago Arzenšek (gr. 6) 
1800  † Milan Jezernik 

SREDA, 7. september 
Marko Križevčan, mučenec 

   800  † Marjan Jazbec 
           † Drago Arzenšek (gr. 7) 
1800  †† Marja in Alojz Feuš,  
               Anton in Marija Golubič 

ČETRTEK, 8. september 
Rojstvo Device Marije  

- mali šmaren 

   800  †† Franc Kapel in starši Vengust 
          † Drago Arzenšek (gr. 8) 
1800  †† starši Gračner in Gregor Korošec 

PETEK, 9. september 
Peter Klaver, jezuit, 

misijonar 

   800  † Marija Hržica 
          † Drago Arzenšek (gr. 9) 
1800  † Vinko Bobnič (8. dan) 

SOBOTA, 10. september 
Nikolaj Toletinski, 

spokornik 

   800  V čast Sv. Duhu 
          † Drago Arzenšek (gr. 10) 
1800   † Janja 

NEDELJA, 11. september 

24. nedelja med letom 
Prot in Hiacint, mučenca 

   800  † Franc Vrečar 
  930   † Drago Arzenšek (gr. 11) 
1800   Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Trem.: †† Vida (obl.) in Oto Ojstršek 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


