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21. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-20) 

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje 
učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez 
Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.« Dejal 
jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: »Ti si 
Kristus, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti 
tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: 
Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je 
ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal 
na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano 
v nebesih.« Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus. 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

Raz. Urnik verouka Učbenik Cena 

1 ponedeljek ob 1700 – s. Ania Praznujemo in se veselimo – d. z. 9,00 € 

2 torek ob 1700 - kat. Mojca V. Praznujemo z Jezusom - d. z. 9,00 € 

3 četrtek ob 1700 – s. Ania   Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 10,00 € 

4 sreda ob 1700  

- s. Josipa  

Pot v srečno življenje 
Pot v srečno življenje - d. z. 

8,00 € 

4,50 € 

5 sreda ob 1700                  

- br. Marjan   

Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d. z. 

8,00 € 

4,50 € 

6 ponedeljek ob 1700 

- katehistinja Majda K. 

Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 

8,00 € 

4,50 € 

7 sreda po pouku 

– br. Marjan 

Kdo je ta? 

Kdo je ta? - d. z. 

8,00 € 

4,50 € 

8 četrtek po pouku 

- br. Marjan 

V življenje  

V življenje – d. z. 

8,00 € 

4,50 € 

9 sreda ob 1445 - br. Marjan po dogovoru  
 

Veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3 €. 

Novo veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 11. septembra. Vpis otrok, ki 
bodo letos začeli obiskovati veroučno šolo bo 11. 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 10. septembra 2017. Otroci naj k tej 
sveti maši prinesejo šolske torbe, knjige in zvezke, da jih bomo blagoslovili!  

Dragi starši in otroci, vse izvenšolske dejavnosti (krožki, šport in glasbeno šolo) 
skušajte uskladiti z veroukom. 
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.  

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, 27. avgust 

21. nedelja med letom 

Monika, mati sv. Avguština  

   800  † Jože Belaj (obl.)  
   800  za župljane in dobrotnike 
   930  v zahvalo za sv. krst 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 12) 
1100  Tremerje: †† iz družine Brečko 

PONEDELJEK, 28. avgust 
Avguštin, škof, c. uč. 

     800   †† starši in brat Šolin, 
            Ivan in Neža novak 
1800   † Gusti Kaučič ter †† Kaučič in Kožar 

TOREK, 29. avgust 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

   800  †† iz rodbine Vampelj 
1800   po namenu 

SREDA, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

   800    †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kuharjevi 
1800  † Frančiška Majcen (obl.) 

ČETRTEK, 31. avgust 
Nikodem, Jezusov učenec 

   800  †† Rozina Cvetrežnik in sorodniki 
1800  †† Greta Zaveršek 

PETEK, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

     800   †† mama Angela (obl.), oče Jože 
           ter Jože in Ljudmila Kink 
1800   † Marija Brežnik 

SOBOTA, 2. september 
Marjeta, devica, mučenka 

     800  zahvala za zdravje in za srečno zadnjo uro 
1800  †† Franc Respet in Terezija Kranjc 

NEDELJA, 3. september 

22. nedelja med letom, 
angelska nedelja  

Gregor Veliki, papež 

   800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Jože Plavčak 
1800  † Branko Pogladič (30. dan) 
1100  Tremerje: †† Franc in Marta Vrečar 
                               †† Mihael in starši Robida 

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


