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Iz Lukovega evangelija 
Za Jezusom so šle velike množice. Obrnil se je ter jim rekel: »Če kdo pride k meni in 
ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi 
svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za 
menoj, ne more biti moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, poprej 
ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida; da bi se mu potem, ko bo 
postavil temelj in bi ne mogel dovršiti, ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in 
govoriti: ‚Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dovršiti.‘ Ali kateri kralj, ki gre na 
vojsko zoper drugega kralja, poprej ne séde in se ne posvetuje, ali more z desetimi 
tisoči stopiti nasproti njemu, ki prihaja nadenj z dvajsetimi tisoči? Če ne, pošlje, ko 
je oni še daleč, poslanstvo in prosi miru. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne 
odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«                                    (Lk 14,25-33) 

Pismo staršem in vsem, ki skrbite za otroke 
Dragi starši! Občudujemo vašo skrb in zavzetost, ko 

ves avgust hitite od trgovine do trgovine in iščete, kar 

je potrebno priskrbeti otroku za novo šolsko leto. 

Vsako leto je seznam potrebščin daljši. V skrbi, da bi 

otroci lahko napredovali na različnih področjih 

šolskih in obšolskih dejavnostih ter da bi se čim bolj 

vsestransko pripravili na življenje, jim poleg osnovne 

izobrazbe omogočate še glasbeno, športno, kulturno 

… usposabljanje. Vi ste se odločili, da bo vaš otrok 

obiskoval tudi verouk in se tako usposobil za versko 

življenje. Iz izkušnje veste, da versko življenje ni enostavna dejavnost, saj obsega 

življenje z vidika najpreprostejših izbir do zahtevnih in odločilnih dejanj, pri katerih ni 

mogoče delati popravnega izpita. 

Namen kateheze je, da otrok ali odrasel, ki je vključen v katehezo, odkrije Boga in svoje 

življenje vedno bolj oblikuje po Jezusovem nauku ter tako pride do osebne vere v Boga.  

Kako lahko pri tem pomagate starši? Nekaj namigov kot pomoč v tej smeri. Vsaj enkrat 

na dan uvedite skupno molitev: pred jedjo ali zvečer, ko ste vsi doma. Najbrž ne bo 

enostavno ugasniti vseh računalnikov, televizije, prekiniti dela v garaži ali se odtrgati od 

likanja perila. Toda doživetje medsebojne družinske povezanosti in povezanosti z Bogom 

v molitvi, vam bo dalo blagoslov in bo ohranjalo vašo družino. Vsaj enkrat tedensko se 

usedite za pol ure in se pogovarjajte o vsakdanjih stvareh. Zavzemite tudi stališča o 

aktualnih temah, veri, Cerkvi. Vendar skušajte poleg komercialnih novic iskati globljo 

resnico z branjem verskega tiska, poslušanjem radia Ognjišče. Preživite nedeljo kot verna 

družina, ki gre skupaj k maši, in se doma pogovarjajte o Božji besedi in pridigi. 

Priti do osebne vere zahteva tudi napor. Kako lep je razgled z vrha planine in kako svež 

zrak napolnjuje pljuča. Da si lahko to privoščimo, je potrebno nekaj znoja in vztrajnosti.  

Želimo vam, da se ne bi ustrašili, ampak stopili na pot vzpenjanja na hrib osebne vere in 

živega odnosa z Bogom ter tako z zgledom pokazali, kaj je vredno v vašem življenju. 

Toliko korakov ste že naredili za svojega otroka, za svojo družino, naj bo tudi v tem letu 

tako. Z roko v roki med seboj in s kateheti ter z Božjo pomočjo!                       kateheti 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 5. septembra ob 18.45.  

Škofijski dan molitve za duhovne poklice bo v soboto, 10. septembra 2016 v 
baziliki Matere Božje Petrovčah: ob 9h molitvena ura in ob 10h sveta maša. 

Stična mladih 2016 - »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli." (Mt 5,7). 
Letošnji birmanci, srednješolci, študenti in vsi mladi, vabljeni 17. septembra v 
Stično na skupno praznovanje slovenskega dneva mladih! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. september 

23. nedelja med letom, 
angelska nedelja 

Rozalija, devica, spokornica 

     800  † Greta Zaveršek 
   930  †† Ivanka Bobnič 
1800  † Janez Borovnik 

1100   Tremerje: †† mama Marta (10. obl.)  
                                    in oče Franc 

PONEDELJEK, 5. september 
Mati Terezija, red. ustanoviteljica 

     800  †† iz družine Pirtovšek 
1800  † Stanislav Prešeren 

TOREK, 6. september 
Zaharija, prerok 

   800  † br. Gabrijel Recek 
1800  po namenu 

SREDA, 7. september 
Marko Križevčan, mučenec 

     800 †† Dragica in Alojz Tiselj 
1800  za nerojene otroke 

ČETRTEK, 8. september 
Marijino rojstvo 

   800  † Janko Štrukelj 
1800  †† iz družine Vampelj 

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

     800  † Ludvik Počivavšek 
1800  v zahvalo 

SOBOTA, 10. september 
Nikolaj Tolentinski, spokornik 

     800  za mir 
1800  † Erika Javornik (8. dan) 

NEDELJA, 11. september 

24. nedelja med letom 

Prot in Hijacint, mučenca 

     800  † Marjan Jazbec 
   930  †† iz družine Rajh in sorodniki 
1800  †† Jože in brat Ivan Verbovšek 

1100   Trem.: †† Zalika Zupanc 
                              Ignac in Rozalija Anderluh 

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

Verouk v šolskem letu 2016/17 

1. razred torek ob 17h 

2. razred ponedeljek ob 17h 

3. razred četrtek ob 16h 

4. razred torek ob 16h 

5. razred četrtek ob 17h 

6. razred sreda ob 17h 

7. razred torek ob 14h 

8. razred po pouku 

9. razred po pouku 

 


