
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE  
od 2. do 8. 9. 2019 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + 2 Franca in Pavlo Škrabl 
18.30 za + Nežiko Flis, greg. 

 torek:  
7.30 za + Antona Žagarja 

18.30 za + Nežiko Flis, greg. 

      sreda:  
7.30 za + Franca Praznik 

za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + Milana in Marijo  

Mozetič 

      četrtek:  
 7.30 za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za duhovne poklice in  
     kanonizacijo Slomška 

     petek:  
7.30 Mariji Pomagaj in sv. Ma- 

vriciju za zdravje 

18.30 za + Nežiko Flis, greg. 

      sobota:  
7.30 za + Nežiko Flis, greg. 
18.30 za + Jožeta in Angelo Pla- 

ninšec in Ivana Žaberlj 

     NEDELJA  
8.00 za + Julijano in Karla Teržan 

za žive in rajne farane 
10.00 za Nežiko Flis, greg.  
 
 

Ukvarjati se danes z versko 
vzgojo otrok in mladine je 
svetniško delo in ga morejo 
dobro opraviti le tisti, ki jih Bog 
napolnjuje z »veseljem v Svetem 
Duhu« (Rim 14,17), ki pa pred-
postavlja naše sodelovanje.  
 

OZNANILA: 
 

● Pri Bogu imajo preprosta in skrita dela enako 
veljavo kot izredna in opazna. Jezus celo po-
hvali zvestobo v malem in obljubi poveličanje 
in veselje, ki ga pripravlja Gospodar.  

 

●  Jutri ob 19.10 bo seja ŽPS, ki jo bomo začeli z 
večernicami v kapeli.  V četrtek ob 19. uri pa bo 
sestanek bralk in bralcev Božje besede. 

 

● Ta teden poteka vpis k veroučnim srečanjem, 
ki se bomo pričela 10. septembra. Urnik naj-
dete v Glasilu, na oglasni deski in na spletu.  

 

● Prihodnjo nedeljo obhajamo praznik Rojstva 
Device Marije. K mašam, ki bosta po nedelj-
skem sporedu, posebej vabimo družine s šolarji 
in veroučenci, ki naj s seboj prinesejo šolske 
torbe s kakšno šolsko ali veroučno knjigo. Ob 
sklepu maš bo blagoslov torb, učencev, staršev 
in učiteljev. Z Bogom in Marijo začnimo vsako 
delo, da bo dober tek imelo.  

 

● Birmanci gredo v petek na duhovni vikend na 
Pohorje. Podprimo jih v njihovi pripravi na 
prejem zakramenta potrditve v veri.  

 

● V soboto ob 20.30 bo na celjskem Starem 
gradu uprizoritev igre Veliki oder sveta, ki ga 
pripravlja Dom in župnija Sv. Jožef. Vabljeni! 

 

● V nedeljo 8. septembra popoldne bo škofijsko 
srečanje ostarelih in bolnih v baziliki Lurške 
Marije v Brestanici, česar se ga nameravamo 
udeležiti tudi mi. Prijavite se v pisarni do petka.    

● Ob sobotah zvečer je delavniška maša. 
 

● V avli je na voljo Glasilo in novo Ognjišče. 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR!
!

!!2.!9.!! seja!�PS!
!!5.!9.!! sestanek!bralcev!Bo�je!besede!
6.-!8.!9.!birmanski!vikend!na!Pohorju!
!!8.!9.! praznik!rojstva!Device!Marije!
10.!9.! za"etek!verou"nih!sre"anj!
!

1. 9. 2019                 22. nedelja med letom        Leto XV. št. 35 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Sir 3,17-18.20.28-29 
Psalm!68!
Hebrejcem 12,18-19.22-24 
Luka 14,1.7-14 

 

Otrok, opravljaj svoja dela v 
ponižnosti, potem boš 
priljubljen pri ljudeh, ki so 
Bo-gu po volji. Čim večji si, 
tem bolj bodi ponižen, potem 
boš našel milost pri Gospodu. 
 

V svoji dobroti, o Bog, si 
pripravil dom ubožcu. 
 

Vi ste se približali nebeške-
mu Jeruzalemu, angelom brez 
števila in občestvu prvorojen-
cev, ki so zapisani v nebesih, 
in Bogu, sodniku vseh, in 
duhovom pravičnih, ki so 
dosegli popolnost, in sréd-
niku nove zaveze Jezusu in 
kŕvi kropljenja, ki glasneje 
govorí kakor Abelova. 
 

'Prijatelj, pomakni se više!' 
Vsak, kdor se povišuje, bo 
ponižan, in kdor se ponižuje, 
bo povišan. 
 

! 

 
 

Ne prerivamo se za prve sedeže na go-

stiji, nadvse pa skrbimo za priljubljenost 

ali všečnost. Vedno so se ljudje trudili za 

ugled in dobro ime. Dandanes mnogi 

želijo biti opaženi, pa četudi se odpovedo 

kriteriju dostojnosti, pripravljeni so nare-

diti nekaj ekstravagantnega ali čudaške-

ga. Moraš biti viden, opažen, sicer ne ob-

stajaš. Jezus nas vabi, da izstopimo iz te 

sodobne norije napačnega samodokazo-

vanja tako, da »sedemo na zadnje mesto«. 

Gre za realno oceno sebe, ki poleg lepega 

in dobrega priznava tudi grehe in slabo-

sti. Jezus je prišel, da bi tem zadnjim - 

grešnikom omogočil prvo mesto.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

TEDEN VZGOJE  
 

Ob začetku šolskega in veroučnega leta smo 
si odgovorni naredili vzgojno-pastoralne ali učne 
načrte. Teden vzgoje, ki ga obhajamo od današnje 
do prihodnje nedelje, nam podaja močno smer-
nico: »Svetost in vzgoja v digitalnem svetu«. Posi-
nodalna spodbuda papeža Frančiška spodbuja, da 
je treba evangelizirati digitalno okolje, kjer se na-

haja današnja mladina. Otrok in mladih, ki priha-
jajo v cerkev, je namreč vedno manj, model pou-

čevanja 'od zgoraj' je namreč mimo, iti moramo 
na digitalni kontinent, kjer mladi danes bivajo in 

ustvarjajo odnose. Zanje je svet brez računalnika, 
telefona in interneta nepredstavljiv. V raziskavi, ki 

smo jo salezijanci izvedli med mladimi o našem 
delu, je bila ugotovitev, da mladi pogrešajo našo 
navzočnost v digitalnem svetu, in da jih sprem-
ljamo tam, kjer preživljajo svoje odraščanje in nas 
tam potrebujejo.  

Naloga v pedagoškem in evangelizacijskem 
smislu ni lahka, saj je to področje tisto, kjer smo 
vsi v vlogi učenca in učitelja. Tudi na tem polju za-

znavamo žejo po pristnosti, sprejetosti, svetosti. 
Klic k svetosti je namreč univerzalen in uresničljiv 
v vsakem času in kulturi. Božji služabnik Karl Aku-
tis, ki je leta 2006 umrl za levkemijo, star 15 let, je 

bil računalniški genij, otrok svojega časa, ki je od 
enajstega leta zbiral podatke o evharističnih ču-
dežih in jih objavljal na svoji spletni strani. »Evha-
ristija je avtocesta do nebes,« je bila njegova glo-
boka osebna izkušnja, saj od svojega prvega ob-
hajila ni izpustil dneva, da ne bi prejel svetega ob-

hajila. Ob njegovem zgledu bi mogli izluščiti troje: 
prebivati v digitalnem svetu, imeti pristne med-

človeške odnose in živeti v Kristusu. 
 

Gašper M. Otrin, SDB 
 

  

VEROUČNA SREČANJA 
 

Če bi starši čakali, da bi se vzgoja in znanje 
začeli oblikovati šele v šoli, bi zamudili vzgojni 
vlak. V prvih letih življenja človek prevzema ve-
denjske navade, osnovne delovne izkušnje in od-

nos do soljudi, narave in okolja. Tudi osnove za 

verovanje, oziroma odnos do nevidnih resničnosti 
se postavljajo v prvem triletju življenja. Otrok bo 
pred Bogom in Božjimi stvarnostmi tako kakor ču-

ti in opazi pri svojih starših. 
Veroučna srečanja to temeljno izkušnjo utr-

dijo in potrdijo v skupnosti vrstnikov. Bolj kot vr-

sta informacij je pomembna skupna izkušnja po-
slušanja Boga, branje Božje besede, slavljenje Bo-

žje dobrote, spoznavanja svetnikov, predvsem pa 
praznovanje. Biti z Bogom pomeni praznovati, biti 

srečen in vesel v njegovi ljubezni. 
Z zavzetostjo in veseljem bomo kateheti zbi-

rali vaše otroke in jim pomagali biti dobri Jezusovi 
prijatelji in pošteni ljudje. Večkrat se želimo tudi 
srečati o pogovoriti z vami starši o poteku tega 

vzgojnega in duhovnega procesa. 

Srečanja bi potekala po sledečem urniku: 
 

1. razred: sreda ob 17. uri 

2. razred: sreda ob 16. uri 

3. razred: sreda ob 16. uri 

4. razred: sreda ob 18. uri 

5. razred: torek ob 17. uri 

6. razred: torek ob 16. uri 

7. razred: četrtek ob 14.30 

8. razred: četrtek ob 15.30 

9. razred: četrtek ob 17. uri 
 

Vabljeni k uvodni SV. MAŠI v nedeljo 8. sep-

tembra, ko bomo blagoslovili učence in učite-
lje ter šolske torbe, ki naj jih prinesejo s seboj.  

YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

62-63. KAJ JE DUŠA?  
 

Duša je to, kar vsakega po-
sameznega človeka naredi 
za človeka: njegovo du-
hovno počelo, njegova in-
tima. Duša povzroči, da 
materialno telo postane 

živo, človeško telo. Zaradi 
duše je človek bitje, ki lah-

ko reče 'jaz' in stoji pred 
Bogom kot nezamenljiv 

osebek. Človekovo dušo 
neposredno ustvari Bog in 

je ne spočnejo starši. 
 

Ljudje smo telesna in du-

hovna bitja. Človekov duh je 
več kot telesna funkcija in ga 
ne moremo razložiti iz člove-
kove materialne sestave. 

Razum nam pravi: obstajati 

mora duhovno počelo, ki je 

vezano na telo, vendar ni 

identično z njim. Človekova 
duša ne more biti proizvod 
evolutivnega razvoja mate-

rije nit rezultat genetične po-
vezave očeta in matere. Cer-
kev to izrazi tako: Bog da člo-
veku dušo, ki ne umre, tudi 
ko človek v smrti izgubi svoje 
telo, da bi ga po vstajenju 

spet našel. Bog jo je ustvaril 

ne le kot bitje, ampak kot 

osebo in me poklical v odnos 

z njim, ki se nikoli ne konča.  
 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Marjeta, devica  

T Gregor Veliki, papež  

S Rozalija, devica  

Č Mati Terezija, redovnica 

P Zaharija, prerok  

S Regina, mučenka  

N ROJSTVO DEVICE MARIJE  
 

 

SVETA ZNAMENJA  
VINO razveseljuje človeku 
srce, beremo v Ps 104,15. 
V Sirahovi knjigi pa je re-
čeno: Za človeka je vino ka-
kor voda življenja, če ga pije 
zmerno (Sir 31,27). V Pale-
stini je bila trta merilo za 
premožnost družine. Bog je 
Gospod izraelskega ljud-
stva, svojega ljubljenega vi-
nograda. Jezus je na svatbi 
v Kani naredil prvi čudež. 
Obilica izvrstnega vina je 
bilo znamenje za nastopa-
joči mesijanski čas. Šestim 
kamnitim vrčem lahko pri-
štejemo še čašo z vinom, ki 
jo je Jezus vzdignil pri zad-
nji večerji na veliki četrtek, 
rekoč: »Vzemite in pijte, to 
je namreč moja kri zaveze.« 
(Mt 26,27) Kri je življenje, 
vino je življenje, kruh je ži-
vljenje. Jezus daje svoje ži-
vljenje za nas in ga podarja 
v podobah kruha in vino. 
Kristjan sam naj bi postal 
vino, je ob slovesu dejal Je-
zus svojim učencem: »Jaz 
sem trta, vi mladike,« (Jn 
15,5), da bi mogli oživljati in 
poživljati utrujeno družbo. 


