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»JAZ SEM, KI SEM« (2 Mz 3,14) 

 

Glagol »biti«, je prvi glagol, ki se ga naučimo pri začetnem tečaju 

katerega koli jezika. Že to dejstvo nam pove, da je za bistvo katerega 

koli bitja to, da biva. Pri tem opozarjam na razliko med glagoloma 

»biti« in »obstajati«. Glagol »obstajati« nam pove, da neka stvar ali 

bitje obstaja, ne glede na to, kaj se z njo dogaja. Medtem ko pa glagol 

»biti« govori o kvaliteti obstajanja določene stvari ali bitja. Kristjani 

verujemo, da je Bog tisto bitje, katerega bivanje je najbolj kvalitetno 

in najbolj polno. Ko se Bog razodene Mojzesu, mu s tem, ko mu reče 

»jaz sem, ki sem« pove, da je On tisti, ki v polnosti biva in iz katerega 

izhaja bivanje vseh ostalih stvari in živih bitij. Človek je lahko Bogu 

podoben s tem, da v polnosti sprejme bivanje od Boga. To pa pomeni, 

da je človekova kvaliteta bivanja odvisna od njegovega odnosa z 

Bogom. Na tem mestu lahko logično sklepamo, da je edino bitje v 

vesolju, za katerega ne moremo reči, da biva, hudič. On namreč nima 

z Bogom nobenega odnosa, zato mu lahko rečemo ne-bitje. V prizoru 

gorečega grma nam je Mojzes za zgled poslušnosti Bogu. Zaradi 

njegovega sprejetja Božjega bivanja, je lahko v polnosti zaživelo 

izvoljeno ljudstvo, ko je sprejelo Boga v središče svojega bivanja. 

     PON 29. 2.      

       

    Danijel 

    Brottier 

18.00 

 

 

 

+ Anton, obl. in Viktorija Naglič (sv. Marija) 

 

za vse iz družine Kraševec 

TOR 1. 3. 

 

 

Albin 

18.00 

 

 

+ iz družine Kodre in Golob (sv. Marija) 

 

+ Alojz Petek 

SRE 2. 3. 

 

Angela od 

Križa 

19.00 

 

 

Marija in Karel Prelesnik ter Anica Rupnik       

(bolnica) 

za pokojni babici 

ČET 3. 3. 

 

 

Kunigunda  

18.00 

 

 

 

za zdravje Franca in Ljudmile Zupančič 

 

za duhovne poklice 

PET 4. 3. 

 

Hadrijan 

Škotski 

18.00 

 

 

+ Ana Rupnik 

 

+ Mihaela in Leopold Selevšek 

SOB 5. 3. 

 

Janez Jožef 

od Križa 

7.00 

 

 

 

+ Rozalija Cestnik 

 

+ Ljudmila Kotar 

NED 6. 3. 

 

4. postna 

nedelja  

8.00 

 

 

10.00 

+ Anja Pangeršič (sv. Marija) 

+ Jožef Mrgole 

 

za žive in pokojne farane 

http://svet24.si/clanek/zanimivosti/zanimivo/560b9deeba678


 

AKTUALNI DOGODKI 

 

Nabirka: 2. postno nedeljo ste darovali pri sv. Martinu 184,17 € in pri 

sv. Mariji 296,52 €. Bog povrni!  

40 dni brez alkohola: Za marsikoga je lahko ta akcija spodbuda, da se 

za vse življenje odpove alkoholu. Uživanje alkohola namreč ne spada 

k bistvenim človekovim potrebam. 

Križev pot: Postna pobožnost bo v cerkvi sv. Martina, ob petkih ob 

17.30. Ob nedeljah bo križev pot v Retju, ob 16.00. Križev pot bodo 

oblikovale posamezne župnijske skupine. Razpored skupin pri sv. 

Martinu: 4. 3. karitas, 11. 3. bralci, 18. 3. svetopisemska skupina, 25. 

3. ob 15.00 župnijski pastoralni svet. Razpored skupin v Retju: 28. 2. 

župnijski pastoralni svet, 6. 3 pevci, 13. 3. karitas. 

Kapela v bolnici: Kapela v bolnici je v glavnem opremljena, zato 

upamo, da bomo v sredo v njej že obhajali sveto mašo. 

Prvi dnevi v tednu: Še posebej opozarjam na prvi petek, ko obiskujem 

tiste, ki ne morejo v cerkev. Prosim, da mi sporočite, če veste za koga, 

ki si želi obisk duhovnika. 

Molitvena skupina: Srečanje molitvene skupine pri sv. Martinu bo v 

četrtek, 3. 3. ob 18.45. 

Svetoletno romanje: Svetoletno romanje Savskega naddekanata v 

celjsko stolnico, ob deseti obletnici celjske škofije, bo v nedeljo, 6. 3., 

z začetkom ob 15.00. V stolnici bo škofova kateheza, križev pot in 

sveta maša. Kdor se želi romanja udeležiti, naj se do 28. 2. prijavi pri 

gospe Ladislavi Medvešek ali pri meni, da se bomo vedeli organizirati 

glede prevoza v Celje. 

Postno spokorno bogoslužje: Spokorno bogoslužje bo v soboto, 12. 

3. ob 15.00 v cerkvi sv. Marije. Spokorno bogoslužje naj ne bo samo 

formalno predpraznično opravilo, ampak naj nam pomaga, da bomo 

Gospodu odkrili globino svojega srca. 

Oljčne vejice in butare: Od tihe nedelje dalje bodo na voljo oljčne 

vejice in butare. Butare pripravljajo pletilje iz župnijske karitas.  

Obhajanje velikega tedna: V veliki teden bomo vstopili s cvetno 

nedeljo, 20. 3. Od velikega četrtka do obhajanja velikonočne vigilije 

bodo obredi pri sv. Martinu, ker bo tam tudi Božji grob. V velikonočni 

praznik bomo vstopili z velikonočno vigilijo, ki bo 27. 3. ob 4.00. Že 

na začetku postnega časa spodbujajmo drug drugega, k liturgičnemu 

obhajanju velikega tedna. Sveta maša velikonočne vigilije med katero 

bomo obhajali Gospodovo vstajenje je liturgija vseh liturgij. Vse 

župljane spodbujam, da se te liturgije zagotovo udeležite. 

 

SVETNIK TEDNA: ALBIN (469 – 550),  god: 1. marec 

 

Rodil se je v mestu Vannes na severozahodu Francije. Starši so bili 

ugledni, predvsem pa odlični kristjani. Albinu so posredovali vero, ki 

je usmerjala njihovo življenje. Zapustil je dom in odšel v samostan. V 

samostanu so se ravnali po zgledu svetega Martina iz Toursa. Že 

zgodaj je bil vodilna osebnost svoje okolice in vsem zgled v 

meniškem življenju. Zato so ga leta 504 izvolili za opata v Tehilaku na 

jugu Bretonskega polotoka. Leta 529 je bil na željo ljudstva izbran za 

škofa v mestu Angers. Nerad je zapustil samostansko zatišje. Ko pa je 

bil sredi sveta, je pokazal enako odločnost in junaštvo, s kakršnim je 

svojo voljo podrejal ljubezni do Kristusa kot menih. Predvsem se je 

posvetil oznanjevanju evangelija versko zanemarjenim množicam 

staroselcev in mlademu rodu Frankov, ki so se po nedavno sprejetem 

krstu šele uvajali v krščanske navade. Trudil se je olajšati bedo 

siromakom, če je bilo treba tudi v spopadih z bogataši in mogočneži, 

ki so bili kristjani le po imenu. Želel je, da bi škofje nastopali enotno, 

vendar ga pri tem niso vsi podpirali. 

 

MISEL TEDNA 

 

»Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade«              

(1 Kor 10,12). 


