
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  

22. do 28. 6. 2020 
 

         ponedeljek:  
7.30 ┗ ┣;ｴ┗;ﾉﾗ ゲ┗く Jﾗ┥Wa┌  

┣; Щ Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

18.30 ┣; ┗WヴﾐW S┌ジW 

          torek: 
7.30 za + Roka Prodnika 

za + Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

18.30 za + M;ヴｷﾃﾗが Jﾗ┥Wデ; ｷﾐ  
     Franca PﾉｷHWヴジWﾆ 

   sreda:  
7.30 za + Jﾗ┥Wデ; DWジﾏ;ﾐa 

       za Щ Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

18.30 za + Sヴ┌┥ｷﾐﾗ TW┥;ﾆ ｷﾐ  
     Jﾗ┥Wデ; F┌ヴﾃ;ﾐ; 

   četrtek 
7.30 ┗ L;ゲデ ゲﾉﾗ┗く ﾏ┌LWﾐIWﾏ  
 za domovino 

18.30 ┣; Щ Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

petek:  
7.30  ┣; Щ Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

18.30 ┣; Щ Sヴ┌┥ｷﾐﾗ Šヮヴ;ﾃI  

           sobota:  
7.30 za spravo in edinost v 

 slovenskem narodu 

┣; Щ Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

18.30 za + Mｷﾉﾗジ; DヴW;,  obl.  

      NEDELJA  
8.00 za + Marijo Leder 

 ┣; Щ Jﾗ┥ｷIﾗ Šﾆ┌ﾉﾃが greg. 

10.00 po namenu Boltovih 

  za ┥ｷ┗W in + farane 
 

 

Bﾗｪ ﾐ;ジﾗ ﾐ;ﾏ SW┥Wﾉﾗが  
Bﾗｪ ┥ｷ┗ｷ ┗Wゲ ゲﾉﾗ┗Wﾐゲﾆｷ ゲ┗Wデぁ 

  Prešeren 

 

OZNANILA┺ 
 

錨 Dol:nost pričevanja za Jezusovo stvar ni bila nalo:ena le apostolom┸ ampak zadeva vsa-
kega kristjana. To se poka:e v dru:ini┸ v dru:bi┸ med vrstniki┸ zlasti pa pri molitvi, udele:bi pri sv┻ maši in dobrodelnosti.  

 

錨 V sredo bo  praznik rojstva Janeza Krstnika in spominski dan Marije Pomočnice┻ Po večerni sv┻ maši se bomo Marijini častilci 
znova zbrali k molitvenemu srečanju, zlasti za so:itje┸ mir in spravo. Naj bo to naš duhovni šopek domovini┻ 

 

錨 V četrtek je praznik dr:avnosti┸ ko se bomo 

Bogu zahvaljevali za domovino, molili za 
njene voditelje in prosili za Bo:je varstvo. V stolnici bo ob なひ┻ uri škof dr┻ Stanislav Lipovšek daroval sv┻ mašo za domovino┻   

 

錨 Prihodnjo nedeljo si bomo po sv┻ maši ogle┽dali kratek video posnetek o evharističnem 
kongresu in beatifikaciji Alojzija Grozdeta 

pred 10. leti na našem celjskem stadionu. 
 

錨 Bog povrni vsem┸ ki ste prejšnjo nedeljo pri┽pravili in sodelovali pri procesiji Sv┻ Reš┽
njega Telesa.  

 

錨 Zdaj po sv┻ maši se ustavite na dvorišču na dru:enju in mini pikniku┸ h kateremu va┽bimo :upnijske sodelavce┸ starše z verou┽čenci in druge udele:ence današnjega bogo┽slu:ja┻ Veroučenci boste pri katehetih dobili veroučna spričevala┻ 
 

錨  V avli je Glasilo in drugi tisk. 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

   24. 6.  spominski dan Marije Pomočnice 

   25. 6.  dan dr:avnosti┸ molitev za domovino 

   28. 6.  13. nedelja med letom 

   29. 6. sv┻ Peter in Pavel┸ duhovniški jubileji 
  začetek oratorija 

 

 

21. 6. 2020             12. nedelja med letom         Leto XVIく ジデく 25   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  

Jeremija 20,10-13  
Psalm 69 
Rimljanom 5,12-15 
Matej 10,26-33 

 

Gospod nad vojskami, ki 
preizkušaš pravičnega, ki vi-
diš obisti in srce, tebi zaupam 
svojo pravdo. Prepevajte 
Gospodu, slavite Gospoda, 
ker rešuje življenje ubogega 
iz rok hudodelcev.  
 

Gospod, v obilju  
svoje dobrote me usliši. 
 

Če so zaradi prestopka enega 
umrli mnogi, sta se v veliko 
večji meri razlila na mnoge 
Božja milost in dar, in to po 
milosti enega človeka, Jezu-
sa Kristusa. 
 

Ne bojte se ljudi! Nič ni za-
kritega, kar se ne bo razo-
delo, in skritega, kar se ne bo 
spoznalo. Vsakega, ki me bo 
priznal pred ljudmi, bom tudi 
jaz priznal pred svojim Oče-
tom, ki je v nebesih. 
 

 

 

 

 

Ste med tistimi┸ ki jih muči zaskrbljenost┸ 
misli ‒ kaj bo┸ če bo┸ ko bo ┻┻┻ Se zdi, da  
:ivljenje prinaša le nove in nove skrbi? 

Naš Gospod je zato rad ponavljal┺ Ne bojte 
se! Če Bog skrbi za vrabce na strehi, ko-

liko bolj bo poskrbel za vas. Vredni ste več 
kakor veliko vrabcev. Zaupanje v Bo:je 
varstvo, zavest, do Bog ve, kaj  potrebu-

jemo┸ še predno ga prosimo┸ nas umirja in 
zmanjšuje pretirano zaskrbljenost┻ Ne :i┽
vimo zgolj iz lastne volje in moči┸ ampak 

zaradi nenehne Stvarnikove podpore. 
Psalmi spodbujajo, naj prosimo Gospoda 

za telesne in duhovne potrebe in ga hkrati 
hvalimo zaradi njegove veličine, zlasti za 

dar :ivljenja. 
 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

180.  ZAKAJ UPORAB-

LJAMO ZA BESEDO  

LITURGIJA TUDI IZRAZ 

BOGOSLUŽJE?   
 

Bogoslužje je predvsem 
Božje služenje nam - šele 
potem naše služenje Bo-
gu. Bog se nam podarja 
po svetih zakramentih, da 
bi mi naredili isto: se brez 
pridržka darovali njemu. 
Pri bogoslužjih poleg be-
sed uporabljamo veliko 
znamenj in simbolov. 
 

Jezus je tu, v besedi in v za-
kramentu. To je prvo in naj-
pomembnejše pri vsakem 
bogoslužju. Šele nato pri-
demo mi. Jezus daruje 
svoje življenje za nas, da bi 
mu mi darovali duhovno da-
ritev svojega življenja. V 
evharistiji se Kristus daje 
nam, da bi se mi dali njemu. 
Kristusu pravzaprav da-
jemo bianko menico za 
naše življenje. Tako smo 
udeleženi pri Kristusovi da-
ritvi, ki odrešuje in spremi-
nja. In naše majhno življe-
nje se odpre v Božje kra-
ljestvo. Bog lahko živi svoje 
življenje v našem življenju. 
To se dogaja po znamenjih: 
kruhu in vinu, krstni vodi, 
maziljenju. Mi odgovarjamo 
s spoštljivim sodelovanjem.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HVALEŽNOST JEZUSU IN MARIJI 
 

 Ob sklepu šolskega in veroučnega leta se 
zahvaljujemo staršem in vzgojiteljem, učite-
ljem in katehetom za čas, ljubezen in znanje, 
ki so ga vložili za izobraževanje in vzgojo mla-
dega rodu. Znanje je človekov velik zaklad, 
oblikovanje osebnosti pa nenadomestljivo za 
duhovno rast in izpolnitev življenjskega po-
slanstva.  

Pogosto pokažemo svojo hvaležnost s 
simbolom srca. V petek in soboto smo pra-
znovali veličino Jezusovega in Marijinega 
srca, po katerih priteka k nam studenec Božje 
ljubezni in milosti. Jezus nas brezmejno ljubi 
in išče pota do našega srca. Z njim je gotovo 
najtesneje povezana Mati Marija, saj je postal 
človek pod njenim srcem.  

Jezusa v molitvi prosimo, naj upodobi naša 
srca po svojem Božjem srcu, da bomo zmogli 
in znali slaviti nebeškega Očeta, negovati kul-
turo srca in odpirati dlan za potrebe soljudi.  

 

ORATORIJ 2020:  29. junij - 10. julij  
 

  Na spletni strani našega SMC je zgibanka 
z letošnjimi počitniškimi programi za otroke, 
prijavnica in pismo staršem. Kratek izvleček: 

Oratorij bo organiziran za otroke, ki so končali 
1. razred OŠ in za mlade do 13. leta.  

  Na sporedu bo lepo počitniško dogajanje: 
ustvarjalne delavnice, vzgoja za vseživljenj-
ske vrednote, igre, krajši izleti v okolici Celja. 
Spoznavali bomo svetopisemski lik kraljice 
Estere, ki ima sporočilo tudi za današnji čas. 
Oratorij bo potekal vsak dan od 8.30 do 15.20. 
Jutranje varstvo bo že od 7.00 do 8.30. 

Prispevek bo 9 €/dan ali 35 €/v paketu za 
ves teden. V prispevek je vključeno: prijava, 
vstopnine, kosilo, material za delavnice, izleti. 
Prijavite se s spletno prijavnico najkasneje do 
22. 6. Ob prihodu prvi dan boste dobili račun, 
ki ga boste poravnali preko TRR računa. 

 

SPREMEMBE v salezijanski skupnosti 
V naši skupnosti je predstojnik določil spre-

membe, ki se bodo zgodile v letošnjem avgu-

stu: g. Slavku Pajku poteče mandat ravnate-
lja skupnosti,  a bo še naprej opravljal službo 
ekonoma in kaplana. Ravnateljevanje  bo pre-

vzel g. Viktor Ganc, ki je doslej deloval v 

Podgorici v Črni Gori. On bo odgovoren tudi 
za SMC in Zavod Za vas živim. Za župnika 
pride g. Štefan Krampač, ki je doslej deloval 

v Radencih, g. Tone Lipar ostaja  pri nas kot 

duhovni pomočnik. G. Mitja Franc odhaja v 

mariborsko salezijansko skupnost, g. Dami-

jan Grlec pa gre na teološki študij v Turin.  

OBVESTILO ŠKOFIJSKE KARITAS 
 

Še do 30. junija se je moč prijaviti za 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 Tomaž in Janez, mučenca  

T Jožef Cafasso, duhovnik 

S Rojstvo Janeza Krstnika  

Č Viljem, opat  

P Jožefmaria Escriva, duhovnik 

S Ema Krška, kneginja 

N Irenej, škof  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Hvala Bogu, da lahko 

spet prihajamo k sv. maši, 

ob upoštevanju varnostnih 

navodil: razkuževanje rok, 
razdalja 1.5 m, (maska pri-

poročena). Vsak je odgovo-

ren za higieno rok, more-

bitno 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.  

Letošnji oratorij bo pote-
kal v zaključenih skupinah z 
lastnim programom, da bi 

se bolj zanesljivo izognili 

nevarnosti skupinske oku-

žbe. Stole v kapeli, mize v 

SMC, vrata in kljuke redno 

razkužujemo, prav tako do-

bro prezračimo prostore. Pri 

vseh vhodih je na voljo raz-

kužilo.  
Zahvaljujemo se za da-

rove za sv. maše, kakor tudi 

za nedeljske nabirke in da-

rove pri svečkah.   
 


