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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,21-27) 
Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in 
veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti 
umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: »Bog ne 
daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: 
»Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, 
ampak kar je človeško.« 
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove 
sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga 
bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi 
človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v 
zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta 
s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.« 

Molitveni dan za duhovne poklice za celjsko škofijo bo v soboto, 9. septembra 
2017, v Petrovčah. Ob 9. uri bo molitvena ura za duhovne poklice, ki jo pripravi 
Škofijska molitvena zveza za duhovne poklice. Ob 10. uri bo slovesno somaševanje, 
med katerim bo 7 kandidatov za stalni diakonat prejelo lektorat - službo bralca 
božje besede. Veseli smo teh poročenih mož, ki se pripravljajo, da bodo po naših 
župnijah opravljali stalnim diakonom lastno službo. Skupaj z njimi bomo prosili za 
vse tiste, ki jih Gospod danes kliče v duhovniško, redovniško ali diakonsko službo, 
da bi zvesto sledili božjemu klicu in pomagali reševati pereče pastoralne težave, ko 
imamo že 38 župnij brez rednega duhovnika. Starejši omagujemo in odhajamo, 
mladih pa ni. Bog daj, da bi letošnji molitveni dan in vse bogastvo duhovnega 
dogajanja ob 100-letnici fatimskih dogodkov obrodilo pomlad duhovnih poklicev v 
naši škofiji. Zato pomnožimo, poglobimo in obogatimo našo zaupno in vztrajno 
molitev, saj nam Jezus zagotavlja: »prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, 
trkajte in se vam bo odprlo«(prim. Mt 7,7)  
Vse duhovnike, redovnike, diakone, redovnice, ministrante, člane MZDP, dekanijske 
referente in vse vernike lepo vabim v Petrovče in se veselim srečanja z vami. 

 + Stanislav Lipovšek, celjski škof 

Stična mladih 2017: srednješolci, študenti in vsi mladi vabljeni 16. septembra v 
Stično na skupno praznovanje slovenskega   dneva mladih! 
Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje. 

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. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 4. september 
Rozalija, devica, spokornica 

     800   zahvala ua zdravje, za verujoče  
           in za duše v vicah 
1800   † Ivan Mihelin 

TOREK, 5. september 
Mati Terezija, red. ustanoviteljica 

   800   za Božje varstvo vnukov 
1800   zahvala Bogu in Mariji za 50-i jubilej 
           in prošnja za srečo in zdravje naprej 

SREDA, 6. september 
Zaharija, prerok 

   800    †† iz rodbine Vampelj 
1800  † Leopoldina Tome 

ČETRTEK, 7. september 
Marko Križevčan, muč. 

   800  za duše v vicah 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 24) 

PETEK, 8. september 
Marijino rojstvo – mali šmaren 

     800   † Marjan Jazbec 
1800   †† iz družine Habot 

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

     800  †† Marija Bremec in sorodniki 
1800   † Mihael Lukanc (gr. 26) 

NEDELJA, 10. september 

23. nedelja med letom 

Nikolaj Toletinski, spokornik 

   800  †† Anton in Gusti Oprešnik 
   930  za župljane in dobrotnike 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 27) 
1100  Tremerje: †† iz družine Bezgovšek  
                               in Hriberšek 

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

Verouk v šolskem letu 2017/18 

1. razred ponedeljek ob 17h  

2. razred torek ob 17h 

3. razred četrtek ob 17h 

4. razred sreda ob 17h 

5. razred sreda ob 17h 

6. razred ponedeljek ob 17h 

7. razred sreda po pouku 

8. razred četrtek po pouku 

9. razred sreda ob 1445 


