
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
8. do 14. 6. 2020 
 

         ponedeljek:  
7.30 za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + Blaža, starše in sestro 
  Hrženjak 

          torek: 
7.30 za + Petra Krivca 

za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 za + družini Oselj in Lipar 

   sreda:  
7.30 za + Jožefo Erjavec 

       za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 po namenu 

  četrtek: Sv. Rešnje Telo 
8.00 za + Franca Teržana 
 za + Ivano Brečko, greg. 

18.30 na čast Sv. Trojici in Mariji 
       Pomagaj za zdravje 

za žive in + farane 

          petek:  
7.30 za + Anito in Marijo Pečnik 

18.30 za + Ivano Brečko, greg. 

           sobota:  
7.30 za + Zvonimira Kavčiča 
 za + Jožico Škulj, greg. 
18.30 za + Franca Teržana, 30. dan 

      NEDELJA  
8.00 za + Vladimira Slemenška 
 za + Jožico Škulj, greg. 
10.00 za + Štefana Volaska, obl. 

  za žive in + farane 
            

Naj bo vse naše življenje in delo 

v čast in slavo 

Očeta in Sina in Svetega Duha. 
 

OZNANILA: 
 

● Obhajamo praznik Svete Trojice. Jezus je ži-
vel, oznanjal in delal v globokem odnosu do 
Boga Očeta, Sveti Duh je ob krstu razodel nje-
govo naravo Božjega Sina. Tudi mi smo v zna-
menju Očeta, Sina in Svetega Duha pri krstu 
postali Božji posinovljeni otroci, sposobni ži-
vega osebnega odnosa s troedinim Bogom. 
 

● Nabirka današnje prve nedelje v mesecu je 
namenjena za ureditev spovednega prostora. 
Bog vam povrni za velikodušno podporo. 
Upamo, da bo obrtnik prostor opremil te dni.  
 

● Jutri ob 19.00 bo seja ŽPS. 
 

● V četrtek je zapovedani praznik sv. Rešnjega 
telesa in krvi. Sv. maši ob 8. uri in ob 18.30 
 

●  V soboto bodo imeli prvoobhajanci prvo sv. 
spoved. Ta dan mineva 10 let ob beatifikacije 
bl. Alojzija Grozdeta na celjskem stadionu. 
Temu mlademu pričevalcu se radi priporo-
čajte mladi kristjani, starši in vzgojitelji.  
 

● Prihodnjo nedeljo bo po prvi sv. maši proce-
sija Sv. Rešnjega telesa. Vabljeni ob 9. uri tudi 
tisti, ki nameravate biti pri maši ob 10.00. 
 

● Veroučno leto bomo sklenili v nedeljo 21. ju-
nija, ko bo zahvalna maša in delitev spričeval. 
 

● Ta mesec je posvečen pobožnosti do Srca Je-
zusovega.  
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 

       7. 6.  praznik Svete Trojice 
       8. 6.  seja ŽPS 
     11. 6. Telovo 
     13. 6. prva sv. spoved 
  10 let od beatifikacije Alojzija Grozdeta 
     14. 6. telovska procesija 
     21. 6. sklep veroučnega leta 
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BOŽJA BESEDA  
2 Mojzesova 34,4-6.8-9 
Danijel D 3,52-55 
2 Korinčanom 13,11-13 
Janez 3,16-18  

 

Mojzes je šel na goro, po-
kléknil, se priklônil do tal in 
rekel: »Gospod, naj hodi, 
prosim, Gospod sredi med 
nami. Odpústi našo krivdo in 
naš greh in vzemi nas za 
svojo lastnino!« 
 

Slavljen si, Gospod,  
Bog naših očetov. 
 

Bratje in sestre, veselite se, 
izpopolnjujte se, spodbujajte 
se, bodite istih misli, živite v 
miru, pa bo Bog ljubezni in 
miru z vami. Milost Gospoda 
Jezusa Kristusa in ljubezen 
Boga in občestvo Svetega 
Duha z vami vsemi! 
 

Bog je svet tako ljubil, da je 
dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor 
vanj veruje, ne pogúbil, am-
pak bi imel večno življenje. 
 

 

 

 
 

 

Ljudje se izražamo z besedami in gestami 

ne le do soljudi, ampak tudi do Boga. Ka-

kor pevec razvije talent petja, ki je polo-

žen vanj, tako kristjan razvija odnos do 

svojega Stvarnika, saj mu je ta vlil v srce 

sposobnost čudenja, zaupanja, hvaležno-

sti, pa tudi molitve in hvale. Gospod sliši in 

usliši naše prošnje, sprejme našo hvalnico 

in  zahvalo. Mar ne veste, da je vaše telo 

tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga 

imate od Boga? Gospodov duh nas nagiba 

h globokemu medsebojnemu spoštovanju 

in k iskrenemu bogočastju. On nam omo-

goča živ in oseben  odnos z Jezusom in 

Očetom v nebesih. 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

175.  ZAKAJ SO ZAKRA-

MENTI ZADEVA CERKVE? 

KATERE PREJMEMO LE 

ENKRAT V ŽIVLJENJU? 
 

Zakramenti so Kristusovi 

darovi njegovi Cerkvi. 

Njena naloga je, da jih 

deli in jih varuje pred zlo-

rabami. Krst, birma in 

mašniško posvečenje vti-
snejo kristjanu neizbri-

sno znamenje.  
 

    Jezus je svoje besede in 

znamenja zaupal konkret-

nim ljudem, apostolom in jih 

ni izročil anonimni množici. 
Zakramenti so za Cerkev, 

saj je ona  po zakramentih 

utemeljena, hranjena in do-

vršena. Zakramenti se nam 
delijo po Cerkvi, ker so to tr-

dne moči Kristusovega te-

lesa, kot npr. pri spovedi, 

kjer nam Kristus po duhov-

niku odpušča grehe.  
   Po krstu in birmi postaneš 
Božji otrok, podoben Kri-
stusu. To ostaneš vedno, 
kakor otrok ostane vedno 

otrok svojih staršev. Tudi 
duhovništvo ni služba, ki  bi 
jo opravljal do upokojitve, 

ampak je to nepreklicni mi-

lostni dar za vse življenje. V 

tem je Božja zvestoba. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Duhovni utrinek 

PRAZNIK SVETE TROJICE 
 

      Današnji evangeljski odlomek sv. Avguštin 

takole razlaga: »Zdravnik torej v tem, kar je od-
visno od njega, pride, da ozdravi bolnika. Če pa 
kdo ne uboga zdravnikovih navodil, si sam 

škodi. Je Zveličar zato prišel na svet, da bi ga 
imeli za Zveličarja sveta, ali zato, da bi svet zve-

ličal in ne sodil? Če ne želiš biti po njem zveličan, 
sodiš samega sebe. Torej se boš obsodil? Poslu-
šaj: 'Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne 
veruje'; in tukaj bi pričakovali, da 'bo obsojen', 

vendar pa Jezus pravi: 'je že obsojen'. Sodba še 
ni objavljena, je pa že sprejeta. Gospod namreč 
že ve, kateri so njegovi (prim. 2Tm 2,19), ve kdo 
bo zvest in bo prejel venec ter tudi ve, kdo trdo-

vratno vztraja za peklenski ogenj. Na svojem 

gumnu namreč ločuje zrnje od slame, dober pri-
delek od ljuljke. Kdor ne veruje, je že obsojen. In 
zakaj je že obsojen? 'Ker ne veruje v ime edino-
rojenega Božjega Sina' (Jn 3,18)«. 

 

SKLEP VEROUKA 
 

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 bodo prvič 
opravili sv. spoved. 

Zahvalna sv. maša za šolsko in veroučno 
leto bo v nedeljo 21. junija ob 10. uri. Nato 
bo še podelitev spričeval in igra na dvorišču. 

PODALJŠAN MANDAT članom ŽPS 
 

Po sklepu slovenskih škofov je izbiranje 
članov ŽPS za nov mandat zaradi epidemije 
covida-19 preloženo na leto 2021. Škofje so 
tudi sklenili, da se dosedanjim članom ŽPS 
mandat podaljša za eno leto. 

Zato člani lepo vabljeni na ponedeljkovo 
sejo, da se ozremo na dogajanje od posta 
do binkošti, se seznanimo z aktualnostmi in 
izoblikujemo kakšno pobudo za naprej. 

 

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. Za prvo 
informacijo kratek izvleček:   

  Oratorij bo organiziran za otroke, ki so 
končali 1. razred OŠ (otrok iz vrtca letos žal 
ne moremo sprejeti!!!) in za mlade do 13. leta 
(14 letniki vabljeni k animatorjem).  

  Na sporedu bo pestro počitniško dogaja-
nje: ustvarjalne delavnice, vzgoja za vseživ-
ljenjske 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, izleti, 
bazen ... Prijavite se s spletno prijavnico do 
20. 6. Ob prihodu prvi dan boste dobili račun, 
ki ga poravnate preko TRR računa. 

 

 SVETNIKI v tem tednu 
 

P Medard, škof  

T Primož in Felicijan, mučenca 

S Bogumil, škof  

Č SV. REŠNJE TELO IN KRI  
P Gašper Bertoni, duhovnik  

S Anton Padovanski, redovnik  

N Valerij, mučenec 
 
 

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, ki naj 
ne bo kar okoli sebe.  

Krsti in poroke so možni 
ob upoštevanju istih var-
nostnih ukrepov. Večje slo-
vesnosti (prvo obhajilo, bir-

me) so prestavljene na je-

senski 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.   

 


