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Ozdravljenje gluhonemega 

Potem je spet odšel iz pokrajine Tira in skozi Sidon prišel h Galilejskemu morju 
sredi pokrajine Deseteromestja. Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga 
prosijo, da bi položil roko nanj. Vzel ga je od množice v stran, mu vtaknil prste v 
ušesa in se mu s slino dotaknil jezika, pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: 
»Efeta!«, to je »Odpri se!« In ušesa so se mu kar odprla in vez njegovega jezika se 
je razvezala in je govoril prav. Naročil jim je, naj tega nikomur ne pravijo; pa bolj 
ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli in govorili: »Vse je 
prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govoré.«  

Markov evangelij 7,31-37 

POSLANICA OB ZAČETKU ŠOLSKEGA IN KATEHETSKEGA LETA 

Spoštovane učiteljice in učitelji, spoštovani starši, drage učenke in učenci, dijakinje 

in dijaki! 

Začenjamo novo šolsko leto. Vsak začetek prinaša s seboj nemir pričakovanja, 

načrtovanja, novega upanja in dobrih sklepov. Vaše delo, dragi učenci in dijaki, 

kakor tudi delo vas, spoštovani starši in učitelji, ki otroke in mlade spremljate pri 

njihovi rasti v znanju in dozorevanju v človeških krepostih, je izrednega pomena za 

družbo in Cerkev. 

Preko različnih šolskih in obšolskih dejavnostih boste, dragi učenci in dijaki, 

odkrivali lepoto, smiselnost in bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki nam je zaupan v 

odgovorno upravljanje. V stvarstvu boste prepoznavali sledi Stvarnika. Bodite 

radovedni in pomnožite številne darove, ki jih je Stvarnik položil v vas, in jih 

uporabljajte v dobro vseh ljudi in celotnega stvarstva. Od vas, dragi učenci in 

dijaki, je odvisna naša skupna prihodnost. 

In vi, spoštovani starši in učitelji, bodite s svojimi izkušnjami opora in z osebnim 

odnosom do narave in do ljudi zgled. Vaše znanje bogati znanje otrok in mladih, 

vaši življenjski zgledi pa plemenitijo njihova srca, da bodo mogli, ko bo napočil 

njihov čas, znanje uporabljati s srcem in tako ta svet delati lepši in prijaznejši za 

vsakega človeka. 

Vsem se zahvaljujem za vse dobro, kar ste doslej naredili na področju vzgoje in 

izobraževanja, ter vam v novem šolskem letu želim veliko medsebojnega zaupanja, 

pomoči, potrpežljivosti in naklonjenosti. Če bomo znali tako pristopati k svojim 

odgovornostim, se bomo na koncu leta lahko vsi veselili sadov, ki jih bo obrodilo 

naše delo. Pri vašem delu vas bom spremljal in podpiral s svojo vsakdanjo 

molitvijo. 

msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof, predsednik komisije za šolstvo pri SŠK 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2015/16  

Raz Urnik verouka Učbenik Cena 

1 ponedeljek ob 1700 - 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 1700 - 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. z.) 
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 8,00 € 

SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 7. septembra ob 18.45. Vsi člani, lepo vabljeni. 

Molitveni dan za duhovne poklice za celjsko škofijo bo v soboto, 12. 
septembra 2015, v Petrovčah. Ob 9. uri bo molitvena ura za duhovne 
poklice, ki jo pripravlja Škofijska molitvena zveza za duhovne poklice.  
Ministranti, ki jih na srečanje še posebej vabimo, bodo imeli njim prilagojeno 
molitveno srečanje v kapeli Dominikovega doma.  
Ob 10. uri bo slovesno somaševanje, ki v času duhovne priprave na 10. 
obletnico škofije želi povezati vse apostolske sodelavke in sodelavce, molivke 
in molivce za duhovne poklice v zaupni prošnji, da bi nam Bog naklonil fantov 
in deklet, ki bodo velikodušno odgovorili na Gospodov klic: »Hodi za menoj!« 
Potrebe so zares velike, kajti naša škofija ima že 38 župnij brez rednega 
duhovnika, v bogoslovju pa imamo samo tri bogoslovce. 
V Cerkvi v Sloveniji opažamo, hvala Bogu, rahlo rast duhovnih poklicev. Letos 
smo hvaležno sprejeli 12 novomašnikov. Bog daj, da bi to duhovno pomlad 
duhovnih poklicev doživeli tudi v naši škofiji. Zato pomnožimo, poglobimo in 
obogatimo našo molitev in naše delo za nove duhovniške in redovniške poklice 
(prim. PIP 76 - 79) in za zvestobo že poklicanih. 

škof Stanislav Lipovšek 



 

 

HOČEM BITI SVET – letošnji oratorij v naših očeh    

Prejšnjo nedeljo smo pri sveti maši ob 9.30 tudi uradno zaključili letošnji 
oratorij in po maši še zadnjič spustili oratorijsko zastavo z jambora.  

Letošnji oratorij je bil v naši župniji nekaj posebnega. Prva posebnost je bila 
že to, da se ga je udeležilo 37 otrok. Otroci so prihajali tudi iz sosednjih 
župnij. Poseben je bil zaradi tega, ker nas je vsak dan obiskal čisto 
poseben gost - svetnik, kateremu smo nadeli svetniški sij.  

Čisto posebno doživetje je bilo letošnje oratorijsko romanje v 
Škofjo Loko. Posebno je bilo sobotno dopoldne, ko smo 
sporočilo letošnjega oratorija ponesli med mimoidoče v 
središču mesta.  Bilo je še veliko drobnih posebnosti  - vsak 
dan je prinesel kakšno. Bilo je veliko in še več lepih 
trenutkov, ki se jih bomo radi spominjali.  

Ko je delo opravljeno, se spodobi, da se zahvalimo tistemu, ki 
ga je opravil. Poseben je bil letošnji oratorij tudi zaradi tega, ker smo v 
oratorijski utrip vključili kar nekaj zunanjih pomočnikov iz župnije. 

Prav vsem bi se radi zahvalili:  družini Šlander, ki nas je v ponedeljek 
velikodušno sprejela na svoji domačiji v Košnici, našim gasilcem, Karmen, 
ki je vse dni prevzela jutranje varstvo, bratom kapucinom v Škofji Loki, 
osebju SŽ, ki nas je s posebno skrbjo in vidnim odobravanjem spremljalo 
na poti v Škofjo Loko in nazaj, Andrejevi mamici, Klarinemu atiju, Pekarni 
Geršak, Malčki, Hedviki, Angelci, škofijski in župnijski Karitas ter 
posameznikom, ki ste nas razveselili s sladoledom in priboljški, Cirilu, ki je 
udeležencem razkrival skrivnosti ministriranja, Romanu in Mateju, ki sta bila 
v ozadju na razpolago za pomoč, vsem vam, dragi farani, ki ste naš oratorij 
podprli z molitvijo. 

Hvala otrokom, ki so vsako jutro nasmejanih obrazov prihajali v oratorijsko 
družbo. Hvala staršem udeležencev oratorija za zaupanje, spodbudne 
besede, podporo. Hvala, ker ste si vzeli čas in sobotno dopoldne preživeli v 
naši družbi, hvala za sodelovanje pri sveti maši.    

In hvala Njemu, ki je naš oratorij zapisal v Božji načrt.  

Veseli in hvaležni smo, da smo lahko bili del letošnjega oratorija.   Našim 
malim oratorijcem (udeležencem) želimo varno pot v šolo, čim boljše ocene  
ter veliko novega znanja, velikim oratorijcem (njihovim staršem) pa lepe in 
nasmejane dni.   Naj nas vse spodbuja in spremlja zgled Dominika Savia.  

Klara, Laura, Tadeja, Andrej, Donovan, Maj, Lučka, Ana, Majda, br. Marjan  
Celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče: Že stoletja mesto Celje na 
nedeljo po prazniku Marijinega imena roma v baziliko Matere Božje v 
Petrovče. Tako se bomo tudi danes, 13. septembra ob 15. uri zbrali v 
Petrovčah, da skupaj prosimo za božjo pomoč in varstvo v našem življenju. 
Tisti ki bomo poromali peš, se zberemo pred cerkvijo ob 13.30. 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 €. 
 
DMŽ: Prav gotovo je molitev - pogovor z Bogom - ena najpomembnejših 
vsakdanjih opravil vsakega kristjana. Toda marsikdaj čutimo, da je naša 
molitev zelo površna in nam ne pomaga, da bi se res iskreno notranje odpirali 
svojemu Stvarniku. Prav zaradi tega bodo v stolnici Celje Sv. Daniel potekale 
"DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA", ki nam bodo pomagale učiti se moliti,da 
se bomo naučili živeti. Srečanja bodo ob ponedeljkih ob 19.30 uri po večerni 
sveti maši. Prvo srečanje bo že v ponedeljek 7. septembra ob 19.30.uri.  
Informacije po telefonu 040-580-518. 
 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. september 
23. nedelja med letom, 

Angelska nedelja 
Zaharija, prerok 

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

PONEDELJEK, 7. september 
Marko Križevčan, mučenec 

     800  za duše v vicah 
1800   † Marija Pungartnik 

TOREK, 8. september 
Marijino rojstvo  
– mali šmaren 

     800  † Marjan Jazbec 
1800   †† Ana, Ivan in Milan Ploj  
                ter Vincenc in Ana Novak 

SREDA, 9. september 
Peter Klaver, red., misijonar 

     800  za mir in uspeh v družini 
1800   †† Ljudmila, Leopold in Jožef Sotošek 

ČETRTEK, 10. september 
Nikolaj Toletinski, spokornik 

     800  za nerojene otroke 
1800   za družine, mlade in vzgojitelje 

PETEK, 11. avgust 
Prot in Hijacint, mučenca 

     800  †† Marko in Anton But 
1800   † Helena Ocvirk  

SOBOTA, 12. september 
Marijino ime 

     800  ni namena 
1800   † Jožef Škorjanc 

NEDELJA, 13. september 

24. nedelja med letom  

Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

     800  † Rafael Trobiš 
   930  ††  starši Zagajšek, Baloh in Vrečar 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: † mama Marta in †† iz družine  
                               Potočnik, Vrečar in Strnad 

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


