
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
6. do 12. 7. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 v čast Mariji Goretti za mlade  

za + Jožico Škulj, greg. 
18.30 za + Marijo Leder 

          torek: 
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 
 za + Marijo Zamernik 

18.30 za + Dragota Gučka 

   sreda:  
7.30 v čast sv. Cirilu in Metodu za 
     milost vere in za zdravje 
 za + Frančiško Prodnik    
18.30 za + Jožico Škulj, greg. 

   četrtek 
7.30 za + Jožico Škulj, greg. 

          za + družini Lipar in Vehovec 
18.30 v zahvalo za življenje in za 
  dobre starše 

petek:  
7.30  za + Jožico Škulj, greg. 

 za + Marijo Najdič  

18.30 za + Vladko Planinšek, 7.dan  

 sobota:  
7.30 v zahvalo za uslišane prošnje 

18.30 za + Jožico Škulj, greg. 

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

    za + Ferdinanda Pajka 
 

V zakramentu sv. krsta je bil 

prerojen v Božje otroštvo Žan 
Kurnik. Staršema Nini in Ma-

teju in sestrici Emi čestitamo. 

 
 

OZNANILA: 
 

 

● Na današnji praznik sv. Cirila in Metoda 
obhajamo tudi nedeljo Slovencev po svetu. V 
nekaterih župnijah je danes tudi slovesnost 
novih maš in drugih duhovniških jubilejev. 
Naj nas Jezus, dobri pastir, varuje in vodi na 
pašnike z zdravo duhovno hrano. 

 

● Bog povrni za današnjo nabirko za kritje 
stroškov prenove spovednice. 

 

● Prvi teden oratorija je za nami, a se ga niso 
udeležili vsi prijavljeni otroci. Da bi čim več 
programov lahko potekalo na prostem, je na 
dvorišču postavljen šotor. Prosimo Božjega 
varstva tudi v drugem tednu oratorija.  

 

● Škofija Celje podeljuje priznanje in zahvalo 
gospe Ljudmili Mlakar za zvesto in predano 
delo v naši Župnijski Karitas. Tej zahvali in 
priznanju se pridružuje vsa župnija in mno-
gi, ki so bili deležni njenega dela in dobrote.  

 

● Škofijski upravitelj Rok Metličar nas je ob 
dnevu duhovniških posvečenj spomnil na 
veliko sušo duhovnih poklicev v naši škofiji. 
Verjetno je to posledica suše v družinski in 
osebni molitvi, v opuščanju sv. maše. 

 

● Zaradi ponovnega širjenja epidemije je pri 
maši spet obvezna uporaba zaščitnih mask 
in upoštevanju drugih varnostnih navodil. S 
tem najbolje varujemo sebe in svoje bližnje. 

 

●  Vzemite Glasilo in novo številko revije Don 
Bosko. 

 
 

OSMRTNICI  
 

   V večnost sta se preselila Vladka Planinšek 
s Prekorij 92 in Miroslav Otorepec z Mari-
borske ceste 179. Gospod naj ju sprejme v 
svoje nebeško kraljestvo. 

 

 

5. 7. 2020             14. nedelja med letom         Leto XVI. št. 27   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Ezekijel 34,11-16 
Psalm 23 
1 Tesaloničanom 2,2-8 
Janez 10,11-16  

 

Jaz sam bom pasel svoje ov-
ce in jim bom nudil počitek, 
govori vsemogočni Gospod. 
Izgubljene poiščem, razkro-
pljene pripeljem nazaj, ranje-
ne obvežem, bolne pokrep-
čam, zdrave obvarujem. 
 

Gospod je moj pastir, nič mi 
ne manjka. 
 

Kot Kristusovi apostoli smo 
nastopili med vami milo, ka-
kor neguje mati svoje otroke. 
Tako smo v blagočutju do 
vas pripravljeni dati vam ne 
samo Božji evangelij, ampak 
tudi svoje življenje, ker ste se 
nam priljubili. 
 

Jaz sem dobri pastir in po-
znam svoje in moje poznajo 
mene, kakor mene pozna 
Oče in jaz poznam Očeta; in 
svoje življenje dam za ovce. 
 

 

 

 

 

Vsak narod se rad ozira na začetke svo-
jega narodnega in kulturnega prebujenja. 
Družina slovanskih narodov to vsekakor 

dolguje svetima bratoma Cirilu in Metodu. 
Zato ju je sv. Janez Pavel II. razglasil za 

sozavetnika Evrope. S prevodom Svetega 
pisma in pripravo bogoslužja v domačem 
jeziku sta našim pradedom odpirala srca 
za evangelij. Ciril je prosil Kristusa, naj 
govori prek njega v slovanskem jeziku. 

Svoje prevode svetih knjig uvaja s slove-
snim klicem: »Prisluhnite, vsi slovanski ro-

dovi, prisluhnite Besedi, ki prihaja od 
Boga, Besedi, ki hrani duše, Besedi, ki vodi 

k spoznanju Boga.« Metod je po Cirilovi 
smrti pripravljal učence za nadaljevanje 
njunega apostolskega dela med slovan-

skimi narodi.  
 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

189.  KAKO LITURGIJA 
ZAZNAMUJE PROSTO-
RE, KJER ŽIVIMO?  
 

Kristus je s svojo zmago 
prodrl v vse prostore sve-
ta. On sam je resnični 
tempelj; čaščenje Boga 'v 
duhu in resnici' ni več ve-
zano na noben poseben 
kraj. Kljub temu je kr-
ščanski svet posejan s 
cerkvami in svetimi zna-
menji, kjer se srečujemo 
in nas spominjajo na no-
vo resničnost. Vsaka 
Božja hiša je podoba ne-
beške Očetove hiše, h ka-
teri potujemo. 
 

Gotovo lahko povsod mo-
limo. Ker pa ljudje nismo 
zgolj duhovni, ampak ima-
mo telo, se moramo videti, 
slišati in čutiti; imeti mo-
ramo konkreten kraj, kjer se 
lahko srečujemo, da bi bili 
'Kristusovo telo'; pasti mo-
ramo, vsaj v duhu, na ko-
lena, če hočemo izkazati 
Bogu najvišjo čast; jesti mo-
ramo spremenjeni kruh, 
kjer nam je ponujen; tele-
sno se moramo premakniti, 
ko nas pokliče ON. In križ 
ob poti nas bo spomnil, 
komu pripada svet ter kam 
smo namenjeni. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DUHOVNIŠKI LETNIK 1976 v CELJU 

 
 

V sredo 24. junija je bilo na povabilo župnika 
Toneta v naši kapeli zahvalno somaševanje 18 
duhovnikov za 44 let duhovništva in molitev za 13 
soduhovnikov, ki so že prestopili prag večnosti. Po 
prijateljskem sprejemu in sv. daritvi smo si ogle-

dali celjsko znamenitost Mesto pod mestom. 

Gostoljubja pa smo bili še posebej deležni v Domu 
sv. Jožefa, kjer so nam prijazno postregli z dobrim 

kosilom. Gostje so zaznali živahen utrip našega 
vrtca in SMC, oziroma dvorišča.  

 

PRENOVILI SMO SPOVEDNICO,  

PRENOVIMO ŠE SRCA 
 

Ob prenovi naše spovednice mi je neka po-

božna oseba rekla: pa misliš, da bodo ljudje zdaj bolj 

hodili k spovedi. Vem, da ta tehnična izboljšava ne 

more biti motiv za pogostejši prejem zakramenta 

sprave, a je vseeno dobrodošla. Kot spodbuda za 

spoved naj nam bo naslednji starodavni zapis. 

Sv. Ciril Jeruzalemski, škof v Jeruzalemu v 4. 
stoletju, dober poznavalec Svetega pisma in 

uspešen katehet je o spovedi zapisal: »Sedanji 

čas je posvečen priznanju grehov. Spovej se 
vsega, kar si storil z besedo in delom, ponoči in 
podnevi. Spovej se ob pravem času in ob dnevu 
rešitve sprejmi nebeški zaklad. 

Očisti svojo posodo, da boš sprejel obilnejšo 
milost. Vsem se enako odpustijo njihovi grehi, de-

lež Svetega Duha pa je v sorazmerju z vero vsa-
kogar. Če se boš malo trudil, boš prejel malo, če 
boš veliko delal, bo tudi plačilo veliko. Gre zate; 
upoštevaj to, kar ti je v prid. Odpusti, če imaš kaj 
zoper koga. Prišel si, da bi prejel odpuščanje gre-
hov, zato moraš tudi ti odpustiti človeku, ki je grešil 
zoper tebe.« 

Ako svoje grehe priznamo, je Bog zvest in pra-

vičen in nam odpusti naše grehe. Kdor prikriva 

svoje pregrehe, nima sreče. Kdor pa se jih obtoži 
in neha grešiti, doseže usmiljenje. 
 

PRIZNANJE IN ZAHVALA  

GOSPE MILICI MLAKAR 
 

Pred dvanajstimi leti so se začele priprave na 
ustanovitev naše Župnijske Karitas, v katere se je 
aktivno vključila gospa Milica Mlakar. 3. novembra 
2008 je bil ustanovni sestanek, na katerem je so-

delovalo 10 članov. Polni zagnanosti so že na-
slednje leto začeli z raznimi akcijami: delitev kruha 

ob petkih, priprava vrečk za zbiranje živil na za-
hvalno nedeljo, izdelovanje adventnih venčkov in 
butaric, zbiranje hrane po trgovinah, prodajanje 

sveč za grobove. Ne gre prezreti tudi sodelovanje 
članov ŽK pri župnijskih srečanjih starejših, obi-
skovanju starejših po domovih in agapah. De-

javno pa je bilo sodelovanje naših članov tudi v 
programih Škofijske Karitas, zlasti v Tednu Kari-
tas. Vsakoletna poročila, ki so bila predstavljena 
ŽPS in Škofijski Karitas kažejo na desetine ton 

razdeljene hrane, pa tudi obleke in šolskih potreb-
ščin. Mnogim ostarelim je ga. Milica to pomoč pri-
peljala tudi na dom. Ljudje so znali reči, da so bili 
pri njej vedno lepo sprejeti. 

Zato je Škofijsko priznanje in zahvala gospe 
Milici več kot utemeljeno in upravičeno. Glavno 
priznanje pa lahko pričakuje od Gospoda, ki dobro 
plačuje.  

 

 

   
 
 

 
 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Marija Goretti, mučenka  

T Vilibald, škof 

S Gregor Grassi, škof  

Č Hadrijan III., papež 

P Amalija, redovnica  

S Benedikt, opat  

N Mohor in Fortunat, mučenca  
 
 

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 poteka v 
zaključenih skupinah z last-
nim programom, da bi se 

bolj zanesljivo izognili ne-

varnosti skupinske okužbe. 
Stole v kapeli, mize v SMC, 

vrata in kljuke redno razku-

žujemo, prav tako dobro 

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.   
 


