
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
10. do 16. 8. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 za + Franca Irnarja, greg. 

18.30 za + Zinko Petan 

          torek: 
7.30 za + Marka Suhodolnika 

18.30 za + Franca Irnarja, greg. 

   sreda:  
7.30 za + Ivana Atelška 

18.30 za + družini Oselj in Tičar  

   četrtek: 
7.30 za + Ivanko Vidergar 

18.30 po namenu 

petek:  
7.30 za + Miroslava Plementaša 

18.30 za + Alojza Jančiča 

        sobota:  
    MARIJINO VNEBOVZETJE 
8.00 v čast Mariji Vnebovzeti in 

 sv. Roku za zdravje 

10.00 za žive in + farane 

      NEDELJA:  
8.00 za + Jerneja Košca, starše 

    Poženel in sorodnike 

za žive in + farane 

10.00 za + Jožeta in Marijo Jager, 

 brata Martin, Franca Zajtla 

   

O Marija moje želje! Kadar spom-

nim se na te, sladka radost in ve- 

selje pride v tožno mi srce. Ti de- 

liš veselje mir, blage milosti si vir. 
 

Vodi, vodi, srečno vodi čolnič moj 

življenja mi; v zadnji uri z mano  

bodi, da se duša ne zgubi. Takrat, 

ljuba Mati, daj duši moji sveti raj. 
 

OZNANILA: 
 

 

● Apostol Peter je šel po vodi, dokler je gledal 
pred seboj Jezusa, ko pa se je zagledal v 
nevarnost in strah, se je začel potapljati. 
Vzklik »reši me«, je spodbudil Jezusa, da ga 
je prijel za roko in rešil. Premagajmo tudi mi 
življenjske dvome in strahove, da kličemo 
Jezusa na pomoč in verujmo v rešitev.  

 

● V soboto je slovesni praznik Vnebovzetja 
Device Marije. Sv. maši bosta ob 8. in ob 10. 
uri. Ta dan obnovimo svojo posvetitev in 
izročitev Mariji. Ob duhovnikovem pozdravu 
Kvišku srca bi ob tem prazniku radostnih src 
odgovorili: Imamo jih pri Mariji – naši 
nebeški kraljici. 

 

● Danes teden je 20. nedelja med letom in god 
sv. Roka, zavetnika zoper kužne bolezni. 
Naši predniki so se z velikim zaupanjem 
obračali nanj, tudi mi ga v teh časih prosimo 
za odvrnitev vsakovrstnih kužnih nevarnosti 
za telo in dušo.  

 

● Bog povrni za nabirko pretekle nedelje. 
 

● Zaradi širjenja virusne epidemije je pri maši 

obvezna uporaba mask in upoštevanje dru-

gih varnostnih navodil. Naročeno je, da ude-

leženci pri nedeljski sv. maši daste v škatlico 

listek s svojo telefonsko številko, ki jih bomo 

hranili 30 dni. V primeru izbruha žarišča 

bodo številke na voljo inšpekciji, oz. zdrav-

stvenim službam. Ne pozabimo se priporo-

čati nebeškim zavetnikom za odvrnitev te 

preteče nevarnosti. 
 

●  Vzemite Glasilo.  
 
 

POVABILO 
 

 

Kdor ne more priti k maši, naj izrazi svojo željo, 

da mu za prvi petek prinesemo obhajilo na dom.   
 

9. 8. 2020             19. nedelja med letom         Leto XVI. št. 32   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
1 Kr 19,9.11-13 
Psalm 85 
Rimljanom 9,1-5 
Matej 14,22-33 
 

 

Elija je prišel do Božje gore 
Hóreba, prišla mu je Gospo-
dova beseda, rekoč: »Pojdi 
ven in se postavi na gori pred 
Gospoda.« 
 

Pokaži nam, Gospod, svojo 
dobroto! 
 

Govorim resnico v Kristusu, 
ne lažem, moja vest je priča 
v Svetem Duhu: v svojem 
srcu nosim veliko žalost in 
nenehno bolečino. Kajti žêlel 
bi biti sam preklet in ločen od 
Kristusa v prid bratom, ki so 
moji rojaki po mesu. 
 

Valovi so premetavali čoln. 
Ko so učenci videli Jezusa 
hoditi po jezeru, so se vzne-
mirili in rekli: »Prikazen je.« 
Jezus pa jim je takoj rekel: 
»Bodite pogumni! Jaz sem.« 
 Ne bojte se!« 
 

 

 

 

 
 

Brez pripomočkov se nihče ne more držati 
nad vodo. V viharjih življenja je človek v 
nevarnosti, da potone v brezupu. Od kod 
naj pričakujemo rešitev? Prestrašenim 
apostolom je na viharnem morju prišel 
naproti Jezus. Peter se je prevzet podal 

kar po vodi k Gospodu, a se je kmalu začel 
potapljati, zaradi slabotne vere, kakor je 

pripomnil Jezus. Brez vere v Jezusa in 
krstnega prerojenja z vodo in s Svetim Du-
hom se ne moremo rešiti, zveličati. Če so v 
naše vsakdanje življenje vtkana zrna upa-
nja in zaupanja, zakaj ne bi utrdili svojo 
vero in neomajno zaupanje v Gospodovo 
moč, saj nam zagotavlja, da je z nami do 

konca sveta.  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

200-201.  KAJ SE ZGODI 

PRI KRSTU, ZAKAJ 

KRSTNO IME? 
 

V krstu postanemo udje 
Kristusovega telesa, bra-
tje in sestre našega Odre-
šenika in Božji otroci. Re-
šeni smo greha, iztrgani  
smrti in smo odtlej dolo-
čeni za življenje v veselju 
odrešenih. Po imenu, ki 
ga dobimo pri krstu, nam 
Bog govori: »Poklical 
sem te po imenu, moj si«. 
 

     Biti krščen pomeni: moja 
osebna življenjska zgodo-
vina se potopi v tok Božje 
ljubezni. »Naše življenje,« 
pravi papež Benedikt XVI., 
»pripada Kristusu, in ne več 
nam samim. On nas sprem-
lja, celo sprejme nas v 
svojo ljubezen, zato smo 
osvobojeni strahu. On nas 
objema in nas nosi, kamor 
koli že gremo – on, ki je ži-
vljenje samo.« Krstno ime 
kaže na to, da me Bog 
osebno pozna, pritrjuje mo-
jemu obstoju in me za ve-
dno sprejema v moji neza-
menljivi enkratnosti. Imam 
svoje mesto v Božjem na-
črtu na zemlji, ki ga nima 
nihče drug. Bog se name 
obrača kot osebo po imenu. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OB IZROČITVI KRMILA ŽUPNIJE  

Ob sklepu šestletnega opravljanja naloge 

župnika v tem občestvu se najprej zahvaljujem 

Bogu, Mariji Pomočnici in farnim zavetnikom za 
pomoč od zgoraj. Brez žegna iz nebes je dušnopa-

stirsko delo le človeško naprezanje, ki rodi le ne-

kaj začasnih sadov. Iskrena hvala članom ŽPS in 

Karitas, bralcem in pevcem obeh zborov, mini-

strantom in drugim sodelavcem, brez katerih bi 

težko opravljal poslanstvo oznanjevanja, bogo-

služja in diakonije. Bog povrni za materialno pod-

poro za skupne župnijske potrebe in vzdrževanje 
prostorov. Hvala tudi za naročilo sv. maš in druge 
darove, ki ste jih namenili za naše duhovniško ži-
vljenje. 

Župnija bl. Antona Martina Slomška letos ob-
haja 15-letnico obstoja. Že po zamisli ustanovite-
ljev župnije in po karizmi sv. Janeza Boska se naj 

posebej posvečamo mladim, čemur je namenjen 
Salezijanski mladinski center. Otroci na dvorišču, 
veroučenci, animatorji in drugi mladi naj bi se pri 

nas počutili doma. Po njih bo živela Cerkev pri-

hodnje generacije. To je pomembno in ne lahko 

poslanstvo.  

Drugo neodložljivo delo je evangelizacija 

družin. Jezusovo oznanilo Božje ljubezni naj bi 
prevevalo to 'domačo' Cerkev, da bi v zvestobi in 

darovanju živela lepe medčloveške odnose, ki bi 

jih bogatila Božja beseda. Le skupna družinska 

molitev opremi vse člane, da bodo lahko kljubo-

vali razkrojevalnim silam in pretirani zaverovano-

sti v ta materialni svet. Hvala Bogu, za zdaj nas ne 

pesti telesna lakota, a smo silno duhovno podhra-

njeni. Sveto evharistijo je Jezus postavil, ker je ve-

del, da le tako moremo živeti v najmočnejši pove-
zanosti z njim in nositi svoje življenjske križe. Ve-

rouk brez krščanskega družinskega izročila in 

življenja iz vere je mnogokrat le teorija in učenje 
pravil, ki hitro izzvenijo in se kmalu pozabijo. 

V času, ko so močno v ospredju le osebni in-

teresi in potrebe, je nujno potrebno graditi skup-

nost. To velja za povezanost družin in vse župnije. 
Jezus je ob sebi zbral apostole, v Cerkvi so nastale 

redovne skupnosti in razna gibanja. Župnije, kjer 
ne bo povezovalnih skupin zakoncev, združenj in 
gibanj, bodo še naprej nazadovale in usihale. 

Starši otroke zaposlijo tako, da jih vključujejo v 
razne aktivnosti, a bi morali skupaj najti tudi način 
povezanosti v občestvu vere.                Tone Lipar 

 

DAMIJANOVA ZAHVALA 

Spoštovani farani in faranke,              

dve leti sta hitro minili in upam, da sem uspel ure-

sničiti vsaj delček gesla, ki sem Vam ga povedal ob 
predstavitvi župniji ob mojem prihodu, Za vas živim. 
Ti dve leti sta bili pestri, nabral sem si izkušenj na 
mnogih področjih in z veseljem in optimizmom zrem 

naprej, ker vem, da sem dobil v Celju lepo popot-

nico. Vesel in hvaležen sem tudi vsakemu od Vas, 
vse Vaše pomoči in tihe molitve. Ni bilo venomer 
lahko, a v zaupanju v Gospoda lahko človek gre čez 
vse prepreke. V spominu mi bodo ostali "moji" ve-

roučenci, ki so me naučili več kot sem jaz njih. Naj-
lepši spomini bodo na sodelovanje z mladimi v pro-
gramu PUM-O, zame osebno je to bila najboljša iz-
kušnja v Celju. Pa naše pisano dvorišče, delo z otroki 
in mladimi prostovoljci ter animatorji. Mnogo lepih 

spominov bom nesel s seboj. Vsega tega ne bi mogel 

nesti s seboj v življenje, če ne bi imel ob sebi tako 
ljubeče in skrbne salezijanske skupnosti, ki me je 
sprejemala takšnega kot sem in mi venomer poma-
gala v dobrem in slabem. Iskrena hvala vsem in vsa-

kemu posebej. Celje bo ostalo lepo zapisano v mo-

jem srcu. Bog Vas živi in blagoslavljaj na vseh Vaših 
poteh.     Damijan 

 

 

 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Lovrenc, diakon mučenec  

T Klara, devica  

S Ivana Šantalska, redovnica 

Č Hipolit in Poncijan, mučenca 

P Maksimilijan Kolbe, mučenec  

S MARIJINO VNEBOVZETJE  

N 20. nedelja med letom, Rok 
 
 

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, ko je 

navzočih več kot 10 ljudi, je 

potrebno 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.  

   


