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10. nedelja med letom 

 

Kultura odpadkov – ne samo hrana, tudi človek 

»Obdelovati in varovati« se ne nanaša samo na odnos med nami in okoljem, med 
človekom in stvarstvom, ampak tudi na človeške odnose. Danes živimo trenutek 
krize, kar vidimo tudi v okolju, predvsem pa pri človeku, je zatrdil Frančišek in 
poudaril, da je danes človeška oseba v nevarnosti in to je velik problem za 
ekologijo človeka. »Nevarnost je resna, kajti vzrok problema ni površinski, ampak 
globok: ne gre samo za vprašanje ekonomije, ampak za vprašanje etike in 
antropologije. To je Cerkev večkrat poudarila.« Mnogi sicer temu pritrjujejo, 
vendar pa sistem ostaja enak, kajti gospodujejo nam dinamike ekonomije in 
financ, ki jih primanjkuje etika. »To, kar nam danes ukazuje, ni človek, ampak je 
denar,« je opozoril papež Frančišek. »Bog, naš Oče, naloge varovati zemljo ni dal 
denarju, ampak nam, moškim in ženskam. Mi imamo to nalogo.« Ljudje so 
pogosto žrtvovani idolom profita in potrošnje: to je »kultura odpadkov«, kar je 
papež Frančišek ponazoril s primeri. Ko se pokvari računalnik, je to tragedija, a 
revščina, pomanjkanje, težave mnogih ljudi pa postanejo nekaj normalnega. Če 
brezdomci od mraza umirajo na cesti ali če so po svetu otroci, ki nimajo jesti, to ni 
novica, zdi se nekaj normalnega. Če pa padejo točke na borzi, to pomeni 
tragedijo. Na ta način se odmetava ljudi, nas, osebe; odvrže se nas, kot da smo 
odpadki, pravi papež Frančišek. 

Iz spletne strani Radia Vatikan  

SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV CELJSKE DEKANIJE  

Danes bo v župniji Celje - bl. A. M. Slomšek ob 16. uri srečanje cerkvenih 
pevskih zborov iz naše dekanije.. Sodeloval bo tudi naš mešani zbor. Lepo 
vabljeni. 

SOLIDARNOSTNA NABIRKA 

Nabirka prihodnje nedelje bo solidarnostna, 
za župnijo Maribor - Košaki, kjer gradijo novo 
cerkev. Naši škofje nabirko toplo priporočajo.  

SREČANJE ŽPS 

bo v ponedeljek, 10. junija, po večernicah. Vsi člani lepo vabljeni! 

ORATORIJ 2013:   BOG JE Z NAMI  

Tudi letos bo oratorij v naši župniji potekal zadnji 
teden počitnic, v dneh  

od 26. do 31. avgusta. 

Letošnja zgodba se odvija v Narniji, domišljijski deželi,  
spremljali pa bomo potovanje posadke na ladji 

Jutranja.     

Več informacij  bodo otroci  izvedeli  pri verouku, pripravili pa bomo tudi 
pisno obvestilo,  ki ga bodo otroci dobili  skupaj z veroučnimi spričevali.   

Vabimo vas, da omenjen termin rezervirate za oratorij, saj se bomo tudi letos  
potrudili in pripravili zanimiv oratorijski teden.     

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. junij 

10. nedelja med letom 

Primož in Felicijan, mučenca 

     800  †† Anton in Marija Podrgajs 
   930   † Franc Žikovšek (10. obl.) 
1800   † Marija Zorman (gr. 7) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 10. junij 
Bogomil Poljski, škof 

   800     po namenu romarjev 
1800   za varstvo in svetost družin 

TOREK, 11. junij 
Barnaba, apostol 

  800   † Jože Pristovšek 
1800   †† Anton in Marko But 

SREDA, 12. junij 
Adelajda, devica, red. 

     800    †† Jože in starši Špiljak 
1800    za FSR 

ČETRTEK, 13. junij 
Anton Padovanski, red., c. uč. 

     800    † Toni Slamnik 
  1800   †† starši in Janko Babič 

PETEK, 14. junij 
Valerijan in Rufin, muč. 

    800    ni namena 
1800    † Vida Bratina, pog. 

SOBOTA, 15. junij 
Vid, muč. 

  800    †† starši Medved 
1800  † Gusti Kaučič 

NEDELJA, 16. junij 

11. nedelja med letom 

Beno, škof 

     800  † Stanislava Kunej 
   930   †† Ivan Soteljšek in starši Ratej 
1800   † Franc Respet 
1030   Tremerje: †† Veronika Sajovic  
                                    in Neža Cvetrežnik 
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