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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,1-8.14-15.21-23) 
Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz 
Jeruzalema, in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je 
z neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in 
ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej 
ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in 
bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne 
ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečistimi rokami?« Odgovóril 
jim je: »Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To 
ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi 
izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo zapoved opuščate in 
se držite človeškega izročila.« In spet je poklical k sebi množico in ji govóril: 
»Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo 
omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od 
znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, 
tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, 
bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in 
omadežujejo človeka.« 

Spoštovani starši, učitelji in učenci!  

Dragi učenci! Ob začetku novega šolskega leta vam želim vse dobro. Morda boste 

v prvih dneh res nekoliko pogrešali počitniško sproščenost, a kmalu se boste lahko 

začeli veseliti uspehov, ki jih boste doživljali ob novih spoznanjih, novih 

prijateljstvih, predvsem pa ob vedno jasnejšem zavedanju, kako se z vsako novo 

nalogo, z vsako novo knjigo, širijo vaša obzorja, raste vaše znanje in se poglablja 

vaše razumevanje sebe in sveta okoli vas. Spodbujam vas, da se ne uči samo vaša 

glava, ampak da to, kar vam bo povedano, vedno presoja tudi srce. Učite se vedno 

bolj spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je pošteno in kaj je krivično, kaj gradi 

in kaj podira. Zato vam priporočam, da se o vsem naučenem pogovarjate s svojimi 

starši, ki vas imajo radi in vam bodo prav zaradi tega pomagali rasti. 

Dragi učitelji! Čeprav so že stari Latinci sestavili pregovor, da kogar bogovi 

sovražijo, ga na-redijo za učitelja, je vendar vaš poklic eden najlepših na svetu in 

zahvaljujem se vam, da ste se zanj od-ločili in ga opravljate. Res je, da je danes veliko  

govorjenja o pomanjkljivostih, napakah in stranpoteh našega izobraževalnega 

sistema, vendar vi niste izobraževalni sistem. Vi bodite za učence, ki so vam zaupani, 

avtoriteta. Pa ne toliko avtoriteta v današnjem pomenu besede, kjer gre za veljavo, 

moč in vpliv. Prevečkrat se to lahko sprevrže v spopad za veljavo, moč in vpliv. Bolj 

bodite avtoriteta v etimološkem pomenu: tisti, ki uči, ki piše; torej tisti, ki svoje 

znanje in svoje poglede piše v duha učen-cev. Ali še bolje, bodite avtoriteta v smislu 

tistega, kar pomaga rasti.  

Dragi starši! Vaša razpetost se bo z novim šolskim letom še povečala. Nič več samo 

služba in dom, ampak še toliko drugih dejavnosti, s katerimi boste skušali svojim 

otrokom dati kar največ za življenje. Vem, da danes nekaj velja tisti, ki ima čim več 

dejavnosti. To hlastanje po količini se je preselilo tudi v našo skrb za vzgojo in 

izobraževanje otrok. Čim več krožkov, čim več dejavnosti, da nam ne bo kdo očital, 

da nismo dovolj poskrbeli zanje. Drage mame, dragi očetje, otrokom ne morete nikoli 

dati nič večjega, kot da jim dajete sami sebe. Nikoli naj ne dobijo občutka, da so 

pomembne njihove dejavnosti ali njihovi uspehi ne pa oni sami. Naj vedno čutijo, da 

jih imate radi zaradi njih samih in ne zaradi njihovih dosežkov. Tudi na govorilnih 

urah in roditeljskih sestankih naj bo to v ospredju: kako je z otrokom, kaj doživlja in 

kaj potrebuje, ne pa kakšne ocene je dosegel. Skrb za otroka in ne za njegove ocene 

naj bo središče sodelovanja med vami in učitelji.  

Vsem vam, učencem, učiteljem in staršem želim, da bi se v novem šolskem letu 

predvsem ve-selili drug drugega, da se boste lahko tudi skupaj veselili napredka. 

Vsem želim Božjega blagoslova in Marijinega varstva.  

nadškof msgr. Stanislav Zore 

Teden vzgoje: 2. - 9.  9.  2018  - Letos bo prvič potekal Teden vzgoje, od 2. do 
9. septembra 2018. Vzgoja je pomembno poslanstvo staršev, učiteljev in vseh 
vrst vzgojiteljev. V svojem bistvu vzgoja pomeni spremljanje razvoja osebnosti. 
Otroci in mladostniki se razvijajo v zrele osebnosti, spremljajo pa jih različni 
ljudje. Da bi bila vzgoja čim bolj kakovostna, da bi vsi vzgojitelji bili na pravi 
način ob svojih varovancih, Teden vzgoje posvečamo Bogu. Ta teden, ko se 
pričenja novo šolsko leto in tudi novo katehetsko leto bomo prosili božjega 
blagoslova in božjega varstva na vse vzgojno delo.   

Verouk - Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 9. septembra s sveto mašo, 
pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo veroučno 
in šolsko leto. Otroci naj k tej sveti maši prinesejo šolske torbe, knjige in zvezke, 
da jih bomo blagoslovili! 

Nova zakonodaja povezana z varstvom osebnih podatkov zahteva vpis vseh 
otrok, ki bodo v tem šolskem letu obiskovali župnijsko katehezo. Vpis bo v 
ponedeljek, 10. in torek, 11. septembra ali pri prvi veroučni uri (glej veroučni 
urnik). Brez vpisa obisk verouka ni možen! 
Veroučne izkaze (spričevala) naj otroci prinesejo prvo uro k verouku.  



 

 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

Raz Urnik verouka Učbenik Cena 

1 torek ob 1700 - kat. Mojca V. Praznujemo in se veselimo – d. z. 10,00 € 

2 Torek ob 1710 - s. Josipa Praznujemo z Jezusom - d. z. 10,00 € 

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

4 
ponedeljek ob 1700 

– s. Ania 

Pot v srečno življenje 

Pot v srečno življenje - d. z. 

8,50 € 

5,00 € 

5 
ponedeljek ob 1700 

- katehistinja Majda K.  

Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d. z. 

8,50 € 

5,00 € 

6 
sreda ob 1700                  

- br. Marjan 

Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 

8,50 € 

5,00 € 

7 torek po pouku – br. Marjan Radi živimo – d. z. (za dva letnika) 17,00 € 

8 
sreda po pouku (ali v 

ponedeljek ob 710) - br. Marjan 
Za tvojo duhovno rast – d. z. 12,00 € 

9 
četrtek po pouku (ali v 

ponedeljek ob 710) - br. Marjan 
Za tvojo duhovno rast – d. z.. 12,00 € 

Liturgični zvezek: veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3 €. 

Sveta birma (8. in 9. razred) bo v nedeljo 12. maja 2019. 

Prvo sveto obhajilo bo v nedeljo, 26. maja 2019. 

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.  

Škofijski molitveni dan za duhovne poklice bomo obhajali v soboto, 8. 
septembra 2018, ob 9. uri v baziliki Matere Božje v Petrovčah. Geslo 
molitvenega dne »Prižigaj luč vere« je vabilo duhovnikom in vernikom, da bi v 
sebi poživili luč vere in jo z veseljem prižigali drug drugemu. Slovesno 
somaševanje ob 10. uri bo vodil škof Stanislav Lipovšek.  Ker naša škofija 
trenutno nima nobenega kandidata za bogoslovje, naj bo naša molitev izraz naše 
globoke vere in zaupanja, da še vedno velja Jezusovo zagotovilo »Prosíte in vam 
bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo« (Mt 7,7). 

Letošnje župnijsko romanje bomo povezali s praznovanjem 50-letnice smrti sv. 
patra Pija in 100-letnice njegovega prejema svetih Kristusovih ran. Praznovanje bo 
v Kapucinskem samostanu v Škofji Loki 23. septembra 2018. 

 »Veliki oder sveta« 
druga uprizoritev misterija španskega misleca Pedra Calderona de la Barce 

sobota, 8. septembra 2018, ob 20.30 na Starem gradu v Celju 
(v primeru dežja uprizoritev v nedeljo, 9. septembra) Vstop prost – vabljeni! 

Stična mladih - Vseslovensko srečanje katoliške mladine bo v soboto, 15. 
septembra. Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. september 

22. nedelja med letom 
- angelska nedelja 

Marjeta, devica, mučenka 

    800   za spreobrnjenje in potrebnih milosti 
    800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  †† Franc Respet in Terezija Krajnc 
1800   † Jožica Veličkovič (30. dan) 
1100   Tremerje: ††  Marta Vrečar (obl.) 
                                  in iz družine Potočnik 

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

     800  †† iz družine Vampelj 
1800   v zahvalo 

TOREK, 4. september 
Rozalija, devica, spokornica 

  800   za rajne in vse duše v vicah 
1800   † Marija Vrenko 

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

    800  za ozdravitev družinskega debla in za zdravje 

1800   za dušno in telesno zdravje  
          ter ozdravitev notranjih ran 

ČETRTEK, 6. september 
Zaharija, prerok 

   800  † br. Robert Podgoršek 
1800   za vse, ki so v življenju delali dobro  
          in po namenu 

PETEK, 7. september 
Marko Križevčan – prvi petek 

  800  za odpuščanje grehov in srečno zadnjo uro 
1800 za ozdravitev družinskega debla in za zdravje 

SOBOTA, 8. september 
Marijino Rojstvo – mali šmaren 

  800   po namenu 
1800  † Stanko Oprešnik 

NEDELJA, 9. september 

23. nedelja med letom 

Peter Klaver, jezuit, misijonar 

    800   † Marija Vrenko 
    800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Albin Šket 
1800   †† Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer 
1100   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracar 

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


