
 

 

 
 

 

SVETE MAŠE od  
27. 7. do 2. 8. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 v zahvalo za Božje varstvo 

za + Franca Irnarja, greg. 
18.30 za + Marijo Seme in  
         Julijano Ulaga  

          torek: 
7.30 za + Karlija Gradišnika 

18.30 za + Franca Irnarja, greg. 

   sreda:  
7.30 v čast MB in sv. Jožefu za 
 zdravje in srečno smrt 

za + Matija Podbregarja 
18.30 za + Franca Irnarja, greg.  

   četrtek 
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 

18.30 za + Zinko Petan, 7. dan 

petek:  
7.30  za žive in + dobrotnike DBC  

18.30 za + Franca Irnarja, greg. 

 sobota:  
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 

18.30  

      NEDELJA  
8.00 za + Vladko Planinšek  

za žive in + farane 
10.00 za + Franca Irnarja, greg. 

     
V sv. krstu je bil prerojen LIJAN 
VOLAVŠEK. Očetu Janu in mami 

Maji želimo srečno in blagoslov-

ljeno vzgojno delo. 
 

V večnost se je preselila ZINKA 
PETAN (82) z Dobojska 19. Go-

spod naj ji nakloni mir in pokoj.  
 

OZNANILA: 
 

 

● Za pravilne odločitve potrebujemo razsvet-
ljenja od zgoraj. Kot Salomon prosimo za dar 
modrosti in druge darove Svetega Duha, kar 
nam bo pomagalo poživiti ljubezen do Boga 
in se soočiti z življenjskimi preizkušnjami.  

 

● Današnja nedelja je Krištofova, ko se zahva-
ljujemo za srečno opravljene vožnje in 
darujemo v sklad Miva Slovenija za prevozna 
sredstva slovenskih misijonarjev. Svoje 
darove, za katere se vam priporočamo in že 
vnaprej zahvaljujemo, izročite v košarico pri 
izhodnih vratih. Po maši bo blagoslov 
avtomobilov, pri katerih bo počakal šofer.  

 

● Zahvaljujemo se g. Mitju in Damijanu za 
delo, ki sta ga zavzeto opravljala v naši 
ustanovi. Obema voščimo blagoslova v no-
vem pastoralnem in študijskem okolju. Mitja 
bo s poslanstvom nadaljeval v don Bosko-
vem centru v Mariboru, Damijan pa gre na 
študij teologije v don Boskovo mesto Turin. 
Z veseljem bosta med nami še kakšen teden. 

 

● Zaradi ponovnega širjenja epidemije je pri 

maši spet obvezna uporaba zaščitnih mask 

in upoštevanje drugih varnostnih navodil. 

Naročeno je, da udeleženci pri nedeljski sv. 

maši daste v škatlico listek s svojo telefonsko 

številko, ki jih bomo hranili 30 dni, nato pa 

uničili. V primeru izbruha žarišča bodo šte-

vilke na voljo zdravstvenim službam.   
 

●  Vzemite Glasilo in novo številko Ognjišča.  
 
 

POVABILA 
 

 

V soboto in nedeljo vabljeni k Mariji Snežni na 

Svetino, v nedeljo pa na porcijunkulski praz-

nik h kapucinom v Celju. Več o programu je na 

notranji strani Glasila.  

26. 7. 2020             17. nedelja med letom         Leto XVI. št. 30   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1. Knjiga kraljev 3,5.7-12 
Psalm 119 
Rimljanom 8,28-30 
Matej 13,44-52 
 

 

Salomon je rekel: »Gospod, 
moj Bog, ti si (me) zdaj po-
stavil za kralja. Daj torej svo-
jemu služabniku poslušno 
srce, da bo znal vladati tvo-
jemu ljudstvu in razločevati 
med dobrim in hudim!  
 

Gospod, kako ljubim tvojo 
postavo. 
 

Njim, ki ljubijo Boga, vse 
pripomore k dobremu; njim, 
ki so bili poklicani po njego-
vem načrtu. Tiste, ki jih je že 
vnaprej poznal, je tudi vna-
prej določil, naj bodo upo-
dobljeni po njegovem Sinu. 
 

Nebeško kraljestvo je po-
dobno zakladu, skritemu na 
njivi … trgovcu, ki išče lepe 
bisere … mreži, ki jo vržejo 
v morje in zajame ribe vseh 
vrst.   
 

 

 

 

 
 

Božjih stvari ne moremo nikoli do konca 
doumeti, lahko pa jih ponazorimo z mno-
gimi prispodobami. Ta način razlage je 

rad uporabljal tudi Jezus. Kjer je tvoj za-
klad, tam bo tudi tvoje srce. Gotovo tak 
zaklad ne more biti nobena materialna 

dobrina, ampak tisto, kar je izraz ljubezni, 
človekoljubja, dobrote. Neprecenljiv mate-
rialni biser se ne more primerjati z drago-
cenostjo nebeške slave. Za vstop v nebeško 
kraljestvo ne zadoščajo naše besede, niti 

molitve, ampak izpolnjevanje Očetove vo-
lje, kar prosimo v Gospodovi molitvi. Z Je-
zusovo pomočjo negujmo in skrbimo za 

biser naše vere, dragocenejši od zakladov 
sveta.   

 
 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

196-197.  KDO JE LAH-

KO KRŠČEN, ZAKAJ 
KRSTIMO OTROKE?  
 

      Vsak človek, ki še ni kr-
ščen, lahko prejme krst. 
Edini pogoj za krst je vera, 
ki jo je treba pri krstu javno 
izpovedati. Cerkev vztraja 
tudi pri krstu otrok. Krst je 
milost, nedolgovan dar Bo-
ga, ki nas brezpogojno 
sprejema. Verni starši ho-
čejo krst otroka, da bo re-
šen izvirnega greha in 
oblasti smrti.  
 
Človek, ki se obrne h krščan-
stvu, gre po poti učenja, v ka-
terem po osebnem spreobr-

njenju in po daru krsta po-

stane novi človek. Zdaj je živ 
ud na Kristusovem telesu. 

Krst otrok predpostavlja, da 

bodo krščanski starši kr-
ščenca uvajali v vero. Kot 
otroku ne moremo kratiti lju-

bezni, da bi se kasneje sam 

odloči zanjo, tako bi bilo kri-
vično, če bi verni starši svo-
jemu otroku kratili Božjo mi-
lost v krstu. Seveda krsta ne 

moremo nikomur vsiliti. Kdor 

je prejel krst kot majhen 

otrok, ga mora pozneje v živ-
ljenju 'ratificirati' – to pomeni: 

treba ga je sprejeti, mu izreči 
svoj 'da', da postane rodovi-

ten.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZAHVALNA BESEDA G. MITJE  

Gledam nazaj na pretekla štiri leta in sem 

Bogu hvaležen za vse doživeto in preživeto. 

Za doživeto, ker mi je bilo podarjeno in preži-

veto, ker me je utrdilo, okrepilo in obogatilo z 

novimi izkušnjami. 

Beseda zahvale velja vsem župljanom, ki 

ste graditelji malega in skromnega občestva. 

Vsem župljanom, ki redno zahajate k bogo-

služju in vsem tistim, ki ste mi namenili be-

sedo pozdrava, potrditve ali kakor koli dru-

gače podprli naše salezijansko delo v župniji. 

Hvala vsem staršem, s katerimi smo izmenjali 

besede in izkušnje ob graditvi katehetskega 

občestva veroukarjev. Hvala trem generaci-

jam veroučencev, med katerimi se je širilo 

oznanilo in utrjevala vera preko verouka. 

Hvala vsem maloštevilnim mladim župnije in 

drugim mladim, ki ste radi priskočili na pomoč 

in v službo vsega župnijskega občestva. 

Hvala g. župniku Tonetu in duh. pomočniku 

Antonu Hriberniku za zgled in pričevanje pa-

storalne vzdržljivosti in modrosti.  

Bog naj nadaljuje začeto delo v graditvi 

občestva in ga blagoslavlja s svojo milostjo še 

naprej! Dobrodošli v DBC v Mariboru. 
 

salezijanec Mitja 
 

PORCIJUNKULSKA NEDELJA 

Bratje kapucini v Celju vabijo v nedeljo 2. avgu-

sta k praznovanju Device Marije Angelske v Por-

ciunkuli. Ta dan lahko prejmemo porcijunkulski 

odpustek. Svete maše bodo ob 7., 8., 9.30, 11. 

in 18. uri. Vse dopoldne bo priložnost za sv. spo-

ved, kakor tudi eno uro pred večerno sv. mašo. 

Prisrčno dobrodošli. 

 MARIJA SNEŽNA NA SVETINI 

Marija Snežna na Svetini vabi svoje častilce 

na tradicionalno romanje v soboto 1. in v nede-

ljo 2. avgusta 2020.  

Sobotno sv. mašo ob 19. 30 bo daroval vo-

jaški vikar Matej Jakopič. V nedeljo bo glavna 

romarska sv. maša ob 10.30, ki jo bo daroval 

upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Po obeh 

mašah bodo litanije Matere Božje in blagoslov z 

Najsvetejšim. Obe slovesnosti bosta na pro-

stem ob upoštevanju varnostne razdalje. Pri 

obeh slovesnostih igra godba s Svetine, ki letos 

praznuje 120-letnico obstoja. 
 

 

Krištofova nedelja – AKCIJA MIVA 
 

V zahvalo za srečno prevožene kilometre in 

s prošnjo za Božje varstvo vabimo, da s svojim 

darom podprete nakup prevoznih sredstev za 

delo naših misijonarjev v misijonskih deželah. 

Letošnji dar za SKLAD MIVA izročite v po-

sebni nabiralnik ali košarico v župniji ali na TRR: 

NLB SI56 0201 4005 1368 933 sklic 00 249500. 
 

BLAGOSLOV VOZNIKOV 
 

       Nebeški Oče, milostno blagoslovi vse 
voznike. Bodi z nami, ko smo v hitrem tempu 

življenja sredi vsakdanjega prometa. Podeli 

nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče 
zaradi nas ne bo utrpel škode. Varuj vse ude-

ležence v prometu nevarnosti in nesreč. Od-
vrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in hi-

tenje. Daj, da se bomo z vseh poti vrnili zdravi 

in srečni. Ko bomo na poslednji poti, naj sre-

čamo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj. Po 

Kristusu našem Gospodu. Amen. 

 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Gorazd in učenci Cirila in Metoda  

T Viktor I., papež  

S Marta, Lazarjeva sestra  

Č Peter Krizolog, škof  

P Ignacij Lojolski, ust. jezuitov  

S Alfonz Ligvorij, škof  

N 18. nedelja med letom  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Zaradi nove širitve ne-
varnosti okužbe z virusom 

Covid-19 tudi v cerkvi  upo-

števamo navodila: razkuže-
vanje rok, uporaba mask, 

razdalja 1.5 m. Tudi v spo-

vednico gremo z masko. Za 

vse dogodke v kapeli je po-

trebno zbrati telefonske 

številke udeležencev, ki jih 

v zaprti kuverti hranimo 30 

dni, da bi bili za primer iz-

bruha žarišča na voljo 
zdravstveni ustanovi.  

Pri vseh vhodih je na vo-

ljo razkužilo. Stole v kapeli, 

mize v SMC, vrata in kljuke 

redno razkužujemo in pre-

zračujemo prostore.  

Krsti so ob upoštevanju 
istih varnostnih ukrepov. 

Večje slovesnosti (prvo ob-
hajilo, birme) naj bodo na 

prostem in so prestavljene 

na jesenski čas. Pri pogre-

bih se držimo navodil po-
grebne službe. 

Skrbimo za svoje zdravje 

in zdravje vseh. To je spoš-
tovanje 5. Božje zapovedi.  

   


