
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
29. 6. do 5. 7. 2020 
 

   ponedeljek: Peter in Pavel  
8.00 za srečno operacijo  
18.30 za + Jožico Škulj, greg. 

          torek: 
7.30 za žive in + dobrotnik DBC 
 po namenu Luče 

18.30 za + Jožico Škulj, greg. 

   sreda:  
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 

        po namenu Luče 

18.30 za + Vladko Planinšek, pogr. 

  za duše v vicah 

   četrtek 
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 za duhovne poklice in  
 kanonizacijo A.M. Slomška 

(prvi) petek:  
7.30  za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 po namenu 
   za + Jožico Ivič, 1.obl.  

           sobota:  
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 

18.30 za + družino Mislovič in  
  teto Liziko  

      NEDELJA  
8.00 za + Franca Teržana 
 za žive in + farane 
10.00 za + Jožico Škulj, greg. 

   
Gospod Bog, sveta apostola Peter 

in Pavel sta polagala temelje 
tvoji Cerkvi z oznanjevanjem 
evangelija. Naj nam tudi sedaj 

izprosita potrebno pomoč, ko si 
prizadevamo za zveličanje. 

 
 

OZNANILA: 
 

 

● Zdaj po sv. maši si bomo ogledali video 
posnetek o evharističnem kongresu in beati-
fikaciji Alojzija Grozdeta pred 10. leti na 
našem celjskem stadionu. 

 

● Jutri bo praznik apostolov Petra in Pavla, ko 
večina naših duhovnikov obhaja obletnico 
svojega posvečenja. Molili bomo za letošnje 
novomašnike in prosili za nove delavce v 
Gospodovem vinogradu. Sv. maši bosta ob 8. 
uri in zvečer.  

 

● Danes se v okviru počitniškega programa v 
našem SMC začenja oratorij. To je zaradi 
varstva pred korona virusom zahtevna nalo-
ga. Da bi čim več programov lahko potekalo 
na prostem, je na dvorišču postavljen šotor, 
v kapeli bodo ločeni 'otoki' za skupine otrok. 
Priporočimo to zadevo našim nebeškim 
zavetnikom in angelom varuhom. 

 

● Ta petek in sobota bosta prva v mesecu, ko 
bomo počastili Jezusovo in Marijino srce. 

 

● Prihodnja nedelja bo prva v mesecu, zato bo 

nabirka za kritje stroškov prenove naše spo-

vednice. Se priporočamo in že vnaprej za-

hvaljujemo. Zadnjič smo zbrali 338 €. 
 

● Bog povrni vsem, ki ste prejšnjo nedeljo pri-

pravili župnijski piknik. Gotovo nam je tudi 

to pomagalo k večji župnijski povezanosti. 
 

● Zaradi ponovnega širjenja epidemije je pri 

maši spet  obvezna uporaba zaščitnih mask. 
 

●  Vzemite Glasilo in drugi tisk. 
 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

   28. 6.  13. nedelja med letom 

   29. 6. sv. Peter in Pavel, duhovniški jubileji 

  začetek oratorija 

    

 

 

28. 6. 2020             13. nedelja med letom         Leto XVI. št. 26   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
2 Kraljev 4,8-11.14-16  
Psalm 89 
Rimljanom 6,3-4.8-11  
Matej 10,37-42 

 

Žena je svojemu možu rekla: 
»Spoznala sem, da je tisti 
(Elizej), ki se vselej oglasí 
pri nas, svet Božji mož. 
 

Gospodove milosti bom na 
veke opeval. 
 

S krstom smo bili torej sku-
paj z njim pokopani v smrt, 
da bi prav tako, kakor je Kri-
stus v moči Očetovega veli-
častva vstal od mrtvih, tudi 
mi stopíli na pot novega živ-
ljenja. Če pa smo s Kristu-
som umrli, verujemo, da bo-
mo z njim tudi živeli. 
 

Kdor najde svoje življenje, 
ga bo izgubil, in kdor izgubi 
svoje življenje zaradi mene, 
ga bo našel. Kdor dá piti ko-
zarec hladne vode enemu iz-
med teh malih, povem vam, 
ne bo izgúbil svojega plačila. 
 

 

 

 

 

V poletni vročini se kozarec hladne vode 

zelo prileže. Večinoma si jo lahko nato-

čimo kar sami, včasih pa nam z njo po-

strežejo tudi v kakšnem lokalu. Jezus je  

tako gesto, storjeno iz dobrote, gosto-

ljubja ali drugih plemenitih nagibov opre-

delil kot bogoljubno dejanje. V tem je 

zgled plemenita žena sv. Ema Krška, ro-

jena v Pilštanju, pokopana pa v Krki na 

Koroškem. Svoje veliko bogastvo je veliko-

dušno porabila v dobro ljudstva in Cerkve. 

Postavila in oskrbela je devet župnijskih 

cerkva. V kraju Krka je ustanovila samo-

stan in cerkev za redovnice sv. Benedikta. 
Izbrana je za sozavetnico celjske škofije. 

Naj nam izprosi duhovne poklice in izbiro 

našega novega škofa.  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

185.  ZAKAJ SE LITUR-

GIJA VSAKO LETO 

PONAVLJA?  
 

Kot vsako leto praznu-
jemo rojstni dan ali oblet-
nico poroke, tako tudi li-
turgija v letnem ritmu 
praznuje najpomembnej-
še krščanske odrešenj-
ske dogodke. Seveda z 
eno odločilno razliko: ves 
čas je Božji čas. 'Spomini' 
na Jezusovo sporočilo in 
življenje so obenem sre-
čanja z živim Bogom.  
 

Danski filozof Kierkegaard 
je dejal: »Ali smo Jezusovi 
sodobniki ali pa lahko 
pustimo vse skupaj.« Verno 
spremljanje cerkvenega le-
ta nas dejansko naredi za 
Jezusove sodobnike. Ne 
zato, ker bi se mogli na-
tančno vmisliti ali vživeti v 
njegov čas in njegovo ži-
vljenje, temveč zato, ker on, 
če mu na ta način naredim 
prostor, pride v moj čas in v 
moje življenje s svojo 
ozdravljajočo in odpušča-
jočo navzočnostjo, z raz-
strelilno močjo svojega 
vstajenja. Bl. Alojzij Grozde 
je molil: Daj luči mi, da Te, 
o Bog, spoznam; težko, 
tako težko je biti sam! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GOSPOD DUHOVNIKOV NAM DAJ 

   

Cerkev na Slovenskem se veseli sedmih novo-

mašnikov, ki so se odzvali Jezusovemu klicu, da 
bodo glasniki evangelija in orodje odrešenja. Vsak 
od njih je zaznal ta klic na izviren lasten način, 
vsak od njih si je izbral tudi lastno vodilo za du-

hovniško pot. 
Andrej Cunk iz župnije Kokrica pri Kranju je za-

čel študij na Pravni fakulteti, a se je po prvem let-

niku odločil zA študij teologije. Njegovo geslo je: 
ZGODI SE MI PO TVOJI BESEDI.  

Blaž Franko je doma v Šentjerneju na Dolenj-
skem. Po gimnaziji je končal študij biotehnologije, 

nato je vstopil v semenišče in nekaj časa študiral 
v tujini. Za vodilo si je izbral: NE MOJA, AMPAK 

TVOJA VOLJA NAJ SE ZGODI. 

Martin Leban prihaja z Jesenic. Aktivno je so-

deloval v domači župniji kot ministrant in anima-
tor. Tudi v času bogoslovja je bil povezan z župnij-
skim delom. Njegovo vodilo je: GOSPOD JE MOJA 

LUČ. 
Tilen Oberwalder Zupanc bo imel novo mašo 

v Jaršah. Obiskoval je Škofijsko klasično gimnazijo 
in veliko mu je pomenila molitev za duhovne po-

klice. Vodilo ODRINI NA GLOBOKO mu pomeni klic 

k poglobitvi odnosa z Jezusom.  

Janez Potisek se je uvajal v bogoslužje v župniji 
Dol pri Ljubljani, saj je bil vrsto let ministrant, 

bralec Božje besede in organist. Med počitnicami 
je delal v tovarni. Za vodilo si je izbral: NA TVOJO 

BESEDO, saj meni, da zgolj s človeškimi močmi v 
duhovništvu ne bi mogel nič narediti. 

Matej Rus iz župnije Šentvid pri Stični je obi-
skoval Škofijsko klasično gimnazijo, ko je imel bo-

gato priložnost za razmislek o bodočem poklicu. 
Pri odločitvi mu je pomagala prijateljska beseda 
domačega župnika. ZAUPAJ V GOSPODA IN DELAJ 
DOBRO pa bo vodilo njegove duhovniške poti. 

Rok Žlender je Mariborčan iz frančiškanske 
župnije sv. Marije. Gimnazijski študij je opravil na 
Škofijski gimnaziji A. M. Slomška, po maturi pa se 
je vpisal na Pravno fakulteto, kjer je tudi diplomi-

ral. Po štirih letih zaposlitve se je opogumil slediti 

Božjemu klicu in se pridružil lazaristom. Prepričan 
je, da je v globini vsakega človeka skrito najgloblje 
hrepenenje – gledanje Boga. Zato je razumljivo 

geslo: ČISTO SRCE, O BOG, MI USTVARI. 
V teh dneh bo posvečenih tudi šest diakonov, 

ki bodo postali duhovniki prihodnje leto. Žal pa ni 
nobenega bogoslovca iz celjske škofije, zato bo še 
naprej pri nas huda 'duhovniška suša'. Vsekakor 

se bomo morali še bolj zavzeti za življenje iz evha-
ristije in zares vzeti Jezusovo naročilo, da je treba 
prositi Gospodarja žetve, da pošlje delavcev na 
svojo žetev. 

 

ORATORIJ 2020:  29. junij - 10. julij  
 

  Oratorij bo organiziran za otroke, ki so kon-

čali 1. razred OŠ in za mlade do 13. leta. Na spo-
redu bo lepo počitniško dogajanje: ustvarjalne 
delavnice, vzgoja za vseživljenjske vrednote, igre, 
krajši izleti v okolici Celja. Spoznavali bomo sveto-
pisemski 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 prijav-
nico najkasneje do 22. 6. 
Ob prihodu prvi dan boste 
dobili račun, ki ga boste po-
ravnali preko TRR računa. 

 
 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Peter in Pavel, apostola  

T Prvi rimski mučenci  

S Estera, svetopisemska žena 

Č Ptujskogorska Mati Božja  

P Tomaž, apostol  

S Urh, škof  
N Ciril in Metod, slov. apostola  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Zaradi nove širitve ne-

varnosti okužbe moramo v 

cerkvi  upoštevati varnostna 

navodila: razkuževanje rok, 

uporaba mask, razdalja 1.5 

m. Vsak je odgovoren za hi-

gieno rok, morebitno kašlja-

nje 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.   

 


