
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  
24. do 30. 8. 2020 
 

    ponedeljek:  
7.30 po namenu 
18.30 za + družini Vehovec in Lipar 

          torek: 
7.30 za + Alojza Sovinca 

za + Heleno Selinšek 
18.30 po namenu 

   sreda:  
7.30 za + Franca Kladnika 
 po namenu 
18.30 za + iz družine Trebše in  
 Milana Drea 

   četrtek: 
7.30 po namenu 

18.30 za + Moniko Škrinjar 

petek:  
7.30 na čast MP in sv. Ceciliji za 

zdravje 
po namenu  

18.30 za + Nežo Petek in Antona 
 Sotlarja 

        sobota:  
7.30 za + 2 Ludvika, Terezijo in 
 Hermana Krajnc 

po namenu 

18.30 za vse + Pajkove 

      NEDELJA:  
8.00 za + Franca Teržana 

za žive in + farane 
10.00 za + Zinko Petan 

   
 

Marija, nebeška Kraljica  

in celega sveta Gospa,  

oj bodi nam vsem pomočnica,  

veselje si naš'ga srca.  
 

OZNANILA: 
 

 

● Jezusovo vprašanje v današnjem evan-
geliju: »Kaj pa vi pravite, kdo sem« je 
zastavljeno vsakemu od nas. Po darovih, ki 
smo jih prejeli v življenju in pri tej evha-
ristiji, nam gotovo ne bo težko odgovoriti 
in izpovedati svoje zaupanje in vero naše-
ga Odrešenika. 

 

● Iskrena dobrodošlica velja našemu 
novemu župniku mag. Štefanu Krampaču, 
ki je sprejel nalogo vodenja našega 
župnijskega občestva. Naj ga iz nebes 
spremljajo naši farni zavetniki, farani pa 
podpirajo z naklonjenostjo in s 
sodelovanjem. Bog povrni dosedanjemu 
župniku za šestletno služenje v naši fari.  

 

● Jutri je spominski dan Marije Pomočnice. 
K večerni sv. maši in molitvi po njej 
vabljeni njeni zavzeti častilci. Priporočili 
se ji bomo za varstvo v novem šolskem in 
veroučnem letu.  

 

●  Vzemite Glasilo.  
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 
 

V ponedeljek, 31. avgusta 2020 ob 19.00, bo seja 
ŽPS: načrtovanje novega pastoralnega leta. 

 

V torek, 1. septembra 2020 ob 18.00, bo 
srečanje staršev prvoobhajancev in dogovor 
za prvoobhajilne priprave. 

 

V soboto, 5. septembra 2020 ob 20.00, bo sv. 
maša in Marijina procesija na dvorišču. 

 

V nedeljo, 6. septembra 2020 ob 10.00, bo sv. 
maša ob začetku šolskega in veroučnega leta, 
blagoslov otrok in šolskih torb.  

 

V četrtek, 10. septembra 2020 ob 19. uri bo 
srečanje bralcev Božje besede. 

 
 
 

23. 8. 2020             21. nedelja med letom         Leto XVI. št. 34   

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  
Izaija 22,19-23 
Psalm 138 
Rimljanom 11,33-36 
Matej 16,13-20 
 

 

Na rame Eljakíma bom dal 
ključ Davidove hiše: ko bo 
odprl, ne bo nihče zaprl, ko 
bo zaprl, ne bo nihče odprl; 
prestol slave bo za hišo svo-
jega očeta. 
 

Gospod, tvoja dobrota traja 
na veke. 
 

O globočina Božjega bogas-
tva in modrosti in spoznanja! 
Kako nedoumljivi so njegovi 
sklépi in neizsledljiva nje-
gova pota! Iz njega, po njem 
in zanj je vse: njemu slava na 
veke! 
 

Jezus je dejal učencem: »Kaj 
pravite, kdo sem?« Simon 
Peter je odgovóril: »Ti si 
Kristus, Sin živega Boga.« 
Jezus pa mu je dejal: Ti si 
Peter, Skala, in na tej skali 
bom sezidal svojo Cerkev. 
 

 

 

 

 

Na veroučna vprašanja se naučimo vero-
učnih odgovorov, na življenjska vprašanja 
odgovarjamo na temelju znanja in izku-

šenj. Na Jezusovo vprašanje, kaj pravimo, 
kdo je on, pa more verodostojno odgovo-

riti le tisti, ki je z Njim v osebnem poznan-
stvu in odnosu. Apostol Peter si je v nekaj 

letih nabral veliko izkušenj o Jezusovih be-
sedah in delih, njegovem usmiljenju, odpu-

ščanju in zaupanju. Zato je lahko strnil 
svoje prepričanje v izpoved, da je on Božji 
Sin. S kakšno trditvijo bi jaz povzel, kaj mi 

Jezus pomeni, oziroma kakšen odnos 
imam z Njim?  

 

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 
 

205.  KAJ SE ZGODI PRI 

BIRMI?  
 

Pri birmi je duši kršče-
nega kristjana vtisnjen 
neizbrisni pečat, ki ga 
lahko prejmemo le enkrat 
in ki tega človeka za ve-
dno zaznamuje kot kris-
tjana. Dar Svetega Duha 
je moč od zgoraj, s katero 
ta človek uresniči milost 
svojega krsta in postane 
'priča' za Kristusa. 
 

Prejeti birmo pomeni skle-
niti z Bogom 'pogodbo'. Bir-
manec reče: »Da, verujem 
vate, moj Bog, daj mi Sve-
tega Duha, da ti bom pov-
sem pripadal, da se nikoli 
ne bom ločil od tebe in bom 
vse svoje življenje pričeval 
zate s telesom in dušo, v 
dejanjih in besedah, v do-
brih in slabih dnevih.« In 
Bog reče: »Da, tudi jaz ve-
rujem vate, moj otrok – in 
podaril ti bom svojega 
Duha, celo samega sebe. 
Popolnoma ti bom pripadal. 
V tem življenju in v večnem 
življenju se ne bom nikoli 
ločil od tebe. V tvojem te-
lesu in v tvoji duši, v tvojih 
dejanjih in besedah bom. 
Celo, če me pozabiš, bom 
vendar tu – tako v dobrih 
kot slabih časih.«  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beseda novega župnika 

Dragi župljani! 

Prihajam v vašo župnijo, ko še razmišljam o 

svoji prehojeni poti in se že oziram na priho-

dnost, ki bo nekaj časa prepletena z vašo pri-

hodnostjo. Skupaj bomo hodili, drug dru-

gemu bomo sopotniki, prijatelji. Jezus pravi, 

da je pot, resnica in življenje. Kristjani imamo 

skupen cilj in si pomagamo doseči ta cilj – ži-

vljenje v Bogu. Za sopotnika bomo povabili 

Kristusa, ki nam bo s svojimi milostmi (zakra-

menti) pomagal hoditi po poti vere, ko ga 

bomo spoznavali (resnica) ob različnih pri-

ložnostih, ko se bomo zbirali in srečavali v 

župnijskih skupinah in si prizadevali živeti 

vero v polnosti (življenje). V središču življe-

nja vsake župnije je gotovo bogoslužje, ko 

Boga častimo in molimo k njemu ter ga pred-

vsem po lomljenju kruha spoznavamo in pre-

jemamo moč za življenje po veri. To življenje 

naj bo drugim luč (zgled), še posebej otrokom 

in mladim, da se bodo tudi oni z veseljem po-

dali na skupno pot. Blaženi Anton Martin 

Slomšek, don Bosko in Marija Pomočnica naj 

s svojo priprošnjo spremljajo naša prizadeva-

nja.     Štefan Krampač 

Nova cerkev sv. Janeza Boska v Ukrajini 

Salezijanci v Ukrajini so 16. avgusta na 

poseben način praznovali 205-letnico rojstva 

svojega ustanovitelja sv. Janeza Boska, ko so 

posvetili prvo cerkev njemu v čast. Nova cer-

kev se nahaja v kraju Korostiv na zahodu 

Ukrajine, poleg salezijanskega centra »Domi-

nik Savio«, ki je namenjen duhovnim vajam. 

Kot so v 

sporočilu za-

pisali salezi-

janci, je odpr-

tje cerkve za-

nje »izredno 

pomenljiv 

dogodek, saj 

se bosta tako don Boskova pedagogika in nje-

gov preventivni vzgojni sistem lahko še bolj 

širila tudi v ukrajinski družbi. To kaže na dej-

stvo, da država želi, da bi imeli otroci in mladi 

dostojno prihodnost.« 

Salezijanska ukrajinska vizitatorija je v 

času izrednih zdravstvenih razmer zaradi 

covida-19 organizirala različne projekte, s 

katerimi so okrepili ukrepe za preprečevanje 

okužb ter preventivo. V Lvovu sta župnija 

Marije Pomočnice in Salezijanski mladinski 

center začela z izdelavo zaščitnih mask in 

rjuh, ki so jih podarili občinski bolnišnici ter 

drugim bolnišnicam izven mesta. Poleg tega 

so razdelili veliko število paketov s hrano lju-

dem, ki so najbolj potrebni pomoči. Mladim 

pa so bili blizu preko »oratorijev online«, s 

katerimi so preko družabnih omrežij nadalje-

vali s pastoralnimi dejavnostmi.  
 

Naproti šolskemu  in veroučnemu letu 

Veroučna srečanja bomo začeli v tednu po 6. 

septembru 2020. Urnik bo objavljen v nede-

ljo, 30. avgusta 2020. Starše otrok  prvega in 

drugega razreda vabimo, da čim prej vpišete 

svoje otroke k veroučnim srečanjem. 

Veroučna srečanja bodo potekala v skladu z 

navodili, ki veljajo za šole.   

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Jernej, apostol   

T Ludvik, kralj  

S Tarzicij, mučenec  

Č Monika, mati sv. Avguština  

P Avguštin, škof  

S Mučeništvo Janeza Krstnika 

N 22. 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, 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.  

   


