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Tisti čas so se pri Jezusu zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. 

Videli so, da nekateri izmed njegovih učencev jedó kar z nečistimi, se pravi neumitimi 

rokami. Farizeji namreč in sploh Judje ne jedó, če si prej s prgiščem vode ne umijejo 

rok, ker se držé izročila starih; tudi ko pridejo s trga, ne jedó, ako se ne umijejo. In še 
mnogo drugih stvari je, ki jih spolnjujejo po izročilu: umivanje čaš in vrčev in bakrenih 

kotlov.  Farizeji in pismouki so ga torej vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po 

izročilu starih, ampak jedó kar z nečistimi rokami?«  In rekel jim je: »Prav je 
prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano: ‚To ljudstvo me časti z ustnicami, a 

njih srce je daleč od mene: toda njih čaščenje je prazno, ker učijo človeške nauke in 
zapovedi.‘ Božjo zapoved zametujete in se držite človeškega izročila: (umivanje vrčev 

in čaš; in še mnogo drugega temu podobnega delate).« 

In poklical je spet ljudstvo ter jim govoril: »Poslušajte me vsi in umejte! Nič ni zunaj 
človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, pač pa, kar prihaja iz človeka, to 

ga omadežuje. Kajti od znotraj, iz srca, prihajajo ljudem hudobne misli, 

nečistovanja, tatvine, uboji, prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, 
zavist, bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in človeka 

omadežujejo.«                                                         Markov evangelij 7,1-8.14-15.21-23 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2015/16  

Raz. Urnik verouka Učbenik Cena 

1 ponedeljek ob 1715 - s. Mojca PRAZNUJEMO IN SE VESELIMO 8,00 € 

2 torek ob 1700 - kat. Mojca V. PRAZNUJEMO Z JEZUSOM - d. z. 8,00 € 

3 torek ob 1715 - s. Mojca  KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ – d. z. 10,00 € 

4 
sreda ob 1700 

- kat. Majda K.  
Pot v srečno življenje 

Pot v srečno življenje - d. zv. 
8,00 € 
4,00 € 

5 
četrtek ob 1630                   

- br. Marjan 
Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d.z. 
8,00 € 
4,00 € 

6 
četrtek ob 1330 (oz. po pouku)                  

- br. Marjan 
Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 
8,00 € 
4,00 € 

7 
četrtek ob 1430                   

- br. Marjan 
Kdo je ta? 

Kdo je ta? - d. z. 
8,00 € 
4,00 € 

8 
torek ob 13.30 

- s. Mojca  
V življenje 

V življenje – d. z. 
8,00 € 
4,00 € 

9 torek ob 1430  
- br. Marjan 

Gremo v prihodnost 
Gremo v prihodnost – d. z. 

8,00 € 
4,00 € 

Veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3,5 €. 

Novo veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 7. septembra. Vpis otrok, ki bodo 
letos začeli obiskovati veroučno šolo bo od  7. septembra. Če je bil otrok krščen v 
drugi župniji, prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list otroka. 
Sveta maša pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo 
veroučno in šolsko leto, bo v nedeljo 6. septembra 2015. Otroci naj k tej sveti maši 
prinesejo šolske torbe, knjige in zvezke, da jih bomo blagoslovili!  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v 
petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Stična mladih 2015 – srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 19. septembra 
v Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 
Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje, cena 10 €. 

Čiščenje župnijske cerkve in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste v 
avgustu čistili in krasili naše cerkve. V mesecu septembru župnijsko cerkev čistijo 
Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. avgust 

22. nedelja med letom  

Feliks (Srečko), mučenec 

     800  †† Marija Bremec in sorodniki 
   930  † Ivanka Bobnič (obl.) 
1800   † Ivan Obrez (30. dan) 
1030   Tremerje: † Jože Bezgovšek 

PONEDELJEK, 31. avgust 
Rajmund, redovnik 

     800  †† Druks in Kragolnik 
1800   po namenu 

TOREK, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

     800  ni namena 
1800   † Helena Ocvirk (8. dan) 
1800   po namenu 

SREDA, 2. september 
Marjeta, devica, muč. 

     800  za duše v vicah 
1800   †† Franc Respet (obl.) i Terezija Krajnc 

ČETRTEK, 3. september 
Gregor Veliki, papež, c. uč. 

     800  ni namena 
1800   po namenu 

PETEK, 4. avgust 
Roza Viterbska, d. – prvi petek 

     800  ni namena 
1800   po namenu 

SOBOTA, 5. september 
Mati Terezija, red. ustan. 

     800  †† Koren in Tuhter, sorodniki ter za zdravje 
1800   † Ivana Kastelic 

NEDELJA, 6. september 

23. nedelja med letom  

Zaharija, prerok 

     800  †† Anton in brat Gusti Oprešnik 
   930  † Josipina Tratnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: †† Dušak in Gracar 

Odgovarja br. Marjan Gačni––k, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


