
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
15. do 21. 6. 2020 
 

         ponedeljek:  
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 za +  

          torek: 
7.30 za + Frančiško Vidmar 

za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 za + Jožico Škulj 

   sreda:  
7.30 za + Olgo Dešman 

       za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 za + Janeza in Heleno  
     Skoporec in sorodnike 

   četrtek 
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 na čast Srcu Jezusovemu  
    in Marijinemu za zdravje 

 petek: Srce Jezusovo 
7.30 v čast in zahvalo Srcu Jez. 

 za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 za + družini Vehovec, Tičar 

           sobota:  
7.30 v čast in zahvalo Srcu Mar. 
 za + Jožico Škulj, greg. 
18.30 za + Alojza Jančiča 

      NEDELJA  
8.00 za + Alojza, Matildo in 
 Gabrijelo Voršič, sorodnike 
 za žive in + farane 
10.00 za + Jožico Škulj, greg. 

   
Ti, pastir, nas s kruhom hrani,  
ti nam, Jezus, stoj ob strani, 
ti nas pasi, ti nas brani, 
ti nam daj med nebeščani  
mesto v večnih radostih.  

ih. 

OZNANILA: 
 

● V procesiji Sv. Rešnjega Telesa gremo z 
Jezusom na naša križpotja, tam prisluhnemo 
Njegovi živi besedi, mu izrazimo potrebe in 
prejmemo Njegov blagoslov za varstvo in 
pomoč pri opravljanju življenjskih nalog.  

 

● V petek bo praznik Srca Jezusovega. V njem 
je srčika Božje ljubezni do človeštva. Sv. maši 
bosta po delavniškem sporedu.  

 

● V soboto je spomin Marijinega Brezma-
dežnega srca, ki je brezmejno ljubilo Jezusa, 
zdaj pa čuti z nami v vseh naših potrebah. 

 

● Ta teden so zadnja veroučna srečanja za vse 

razrede, razen za 3. razred, s katerim smo 

srečanje sklenili ob 1. sv. spovedi ta vikend. 
 

● Veroučno leto bomo sklenili v nedeljo 21. ju-

nija, ko bo ob 10.00 zahvalna maša in delitev 

spričeval. Po tej maši bo družabno srečanje 

na dvorišču z mini piknikom, h kateremu va-

bimo vse župnijske sodelavce.  
 

● Bogu se zahvaljujemo, da se je nevarnost 

epidemije precej zmanjšala. Vseeno ostaja 

naloga, da odgovorno skrbimo za zdrav-

stveno zaščito sebe in drugih z upošteva-

njem zdravstvenih priporočil.  
 

● Godovnjaka Toneta se zahvaljujeta za vošči-

la in molitveni spomin ob njunem prazniku. 
 

●  Vzemite Glasilo in drugi tisk. 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

   14. 6.  telovska procesija 
   21. 6. sklep veroučnega leta 

   24. 6.  spominski dan Marije Pomočnice 

   25. 6.  dan državnosti, molitev za domovino 

   28. 6.  13. nedelja med letom 
   29. 6. sv. Peter in Pavel, duhovniški jubileji 

 začetek oratorija 

 

 

14. 6. 2020             11. nedelja med letom         Leto XVI. št. 24   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
2 Mojzesova 19,2-6 
Psalm 100 
Rimljanom 5,6-11 
Matej 9,36-10,8 
 

 

Če boste res poslušali moj 
glas in izpolnjevali mojo za-
vezo, mi boste posebna last-
nina izmed vseh ljudstev. Vi 
mi boste kraljestvo duhovni-
kov in svet narod. 
 

Mi smo njegovo ljudstvo, 
čreda njegove paše. 
 

Bog izkazuje svojo ljubezen 
do nas s tem, da je Kristus 
umrl za nas, ko smo bili še 
grešniki. Po njem smo opra-
vičeni z njegovo krvjo. 
 

Jezus je zagledal množice. 
Zasmilile so se mu, ker so 
bile izmučene in razkro-
pljene kakor ovce, ki nimajo 
pastirja. Tedaj je rekel učen-
cem: »Žetev je velika, delav-
cev pa malo. Prosíte torej 
Gospoda žetve, naj póšlje de-
lavce na svojo žetev.« 
 

 

 

 
 

 

Ljudje se povezujemo, da bi bili drug dru-
gemu v pomoč in lažje opravljali zahtev-
nejša dela. Spomnimo se nekdanje sosed-

ske prijateljske pomoči pri gradnji hiš. 
Tudi za gradnjo duhovne zgradbe potre-
bujemo drug drugega. Jezus je zato zbral 
ob sebi apostole in jih opremil ne le z zna-

njem, ampak z ljubeznijo in močjo Sve-
tega Duha. Prosimo ga, da bi tudi danes 
obujal v nas pripravljenost graditi vero, 
ljubezen in apostolsko zavzetost v druži-
nah in župnijskih občestvih. Vabilo med 
župnijske sodelavce, animatorje, mini-

strante ali cerkvene pevce, v duhovni po-
klic, je Jezusov povabilo za rast Božjega 

kraljestva, njegove Cerkve. 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

175.  ZAKAJ ZAKRAMENTI 

PREDPOSTAVLJAJO 

VERO? 
 

Zakramenti niso magija. 
Zakrament lahko deluje 
le, če ga razumemo in 
prejmemo v veri. Zakra-
menti vero ne le predpo-
stavljajo, ampak jo tudi 
krepijo in izražajo. Zakra-
menti delujejo neodvisno 
od moralne drže ali du-
hovne naravnanosti po-
deljevalca. 
 

Jezus je naročil apostolom, 
naj ljudi z oznanjevanjem 
najprej naredijo za učence, 
torej prebudijo njihovo vero 
in jih šele potem krstijo. Dve 
stvari torej prejmejo od Cer-
kve: vero in zakramente. 
Kristjan tudi danes ne po-
staneš z golim obredom ali 
vpisom v krstno knjigo, tem-
več po sprejemu prave ve-
re, ki jo prejemamo od Cer-
kve. Ona jamči zanjo. Ker 
se vera Cerkve izraža v li-
turgiji ne sme noben posa-
mezni služabnik ali posa-
mezno občestvo spreminja-
ti zakramentalnega obreda 
ali z njim manipulirati, kakor 
bi se mu zdelo. Zakramenti 
niso učinkoviti zaradi sveto-
sti podeljevalcev, ampak 
ker je v njih na delu Kristus. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HVALEŽNOST  

ZA JEZUSOVO NAVZOČNOST  

V SVETEM REŠNJEM TELESU 
 

Ko pridem pred Najsvetejše in gledam sv. 
hostijo, storim čisti korak vere, upanja in lju-
bezni. V češčenje lahko vstopam s premišlje-
vanjem o Jezusovi človeškosti, o njegovih be-
sedah, ravnanjih, opisanih v evangeliju. 
Skratka, ko berem ali poslušam evangeljski 
odlomek, imam pred seboj istega Jezusa, kot 
ga opisuje evangelij. V evharistiji je Jezus živ. 
Zame bo storil vse to, kar je storil za svoje pri-
jatelje v evangeliju.  

Pri adoraciji se Bogu zahvaljujem za dar 
življenja, za Božjo ljubezen, za odrešenje… 
Dovolim in omogočim mu, da Jezus preobli-
kuje moje srce, ki je tako ustvarjeno, da ga nič 
ne more tako osrečiti kakor le Bog.  
 

ORATORIJ 2020:  29. 6. - 10. 7.  

“ZAUPAM, ZATO SI UPAM”  
 

  Na spletni strani našega SMC najdete 
zgibanko z letošnjimi počitniškimi programi za 
otroke, prijavnico in pismo staršem. Kratek iz-
vleček: Oratorij bo organiziran za otroke, ki so 
končali 1. razred OŠ in za mlade do 13. leta 
(14 letniki vabljeni k animatorjem).  

  Na sporedu bo lepo počitniško dogajanje: 
ustvarjalne delavnice, vzgoja za vseživljenj-
ske vrednote, igre, krajši izleti v okolici Celja 
... Oratorij bo potekal vsak dan od 8.30 do 
15.20. Jutranje varstvo bo že od 7.00 do 8.30.  

  Na oratoriju 2020 bomo spoznavali sveto-
pisemski lik kraljice Estere, ki nosi bogato 
sporočilo tudi za današnji čas.  

Prispevek bo 9 €/dan ali 35 €/v paketu za 
ves teden. V prispevek je vključeno: prijava, 

vstopnine, kosilo, material za delavnice, iz-
leti... Prijavite se s spletno prijavnico do 20. 6. 
Ob prihodu prvi dan boste dobili račun, ki ga 
poravnate preko TRR računa. 

 

SKLEP VEROUKA, župnijski PIKNIK 
 

Podobno kot šolska vrata so se odprle 
tudi naše učilnice za nekaj veroučnih sre-
čanj, čeprav le za nekaj tednov. V teh urah 
se želimo ozreti na predelano snov leto-
šnjega leta, malo obnoviti molitve in oceniti 
doseženo. Veroučenci so pristopili k zakra-
mentu sprave, prvoobhajanci pa so včeraj 
prvič opravili sv. spoved. 

Zahvalna sv. maša za šolsko in veroučno 
leto bo v nedeljo 21. junija ob 10. uri. Nato 
bo podelitev spričeval in igra na dvorišču. 
Hkrati bo župnijski in veroučni piknik. Raču-
najte s tem, da se vam ne bo preveč mudilo. 

 

OBVESTILO ŠKOFIJSKE KARITAS 
 

Razpis Škofijske Karitas za pomoč socialno 
šibkim družinam in družinam z več otroki. 
Šolske potrebščine: 

- paketi zvezkov in šolskih potrebščin za 
osnovo in srednjo šolo  

- šolske torbe 

- boni za nakup delovnih zvezkov 

prijave do 15. 6. 2020 

Letovanja: 

- družin v Portorožu: 17. do 22. 8. 2020 

- otrok na Debelem rtiču: 3. do 10. 8. 2020 

- mladostnikov: 10. do 17. 8. 2020 

- starejših v Portorožu: 31. 8. do 4. 9. 2020 

- starejših v Portorožu: 5. do 9. 10. 2020 

 prijave do 30. 6. 2020  
 

 info: Z. Kračun 041 513 975 

 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Vid, mučenec  

T Beno, škof  

S Albert, duhovnik  

Č Marko in Marcelijan, mučenca  

P Srce Jezusovo  

S Srce Marijino  

N Alojzij Gonzaga, redovnik  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Hvala Bogu, da lahko 

spet pridemo k sv. maši, ob 

upoštevanju varnostnih na-

vodil: razkuževanje rok, raz-

dalja 1.5 m, maska (priporo-

čena). Vsak je odgovoren 

za higieno rok, morebitno 

kašljanje in kihanje naj ne 

bo kar okoli sebe.  

Krsti in poroke so ob 

upoštevanju istih varnostnih 
ukrepov. Večje slovesnosti 
(prvo obhajilo, birme) so 

prestavljene na jesenski 

čas.  

Veroučenci vabljeni na 

srečanje po ustaljenem ur-
niku in ob navodilih, ki ve-

ljajo tudi v šoli.  
Stole v kapeli, vrata in 

kljuke redno po vsaki sv. 

maši razkužimo, prav tako 
dobro prezračimo prostor. 
Za to še posebej skrbijo v 

SMC. Še bolj natančna so 
navodila v otroškem vrtcu. 

Zahvaljujemo se za da-

rove za sv. maše, kakor tudi 

za nedeljske nabirke in da-

rove pri svečkah.   
 


