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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,31-37)  
Tisti čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira in prišel skozi 
Sidon 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 
vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa in se mu s slino 
dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu 
rekel: »Efeta!« to je: »Odpri se!« In kar odprla so se mu 
ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril 
prav. Naročil jim je, naj tega ne pravijo nikomur; pa bolj 
ko jim je naročal, bolj so razglašali. In na vso moč so 
strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da 
slišijo, nemim, da govorijo.« 

Šolsko leto se je že začelo, s katehetsko nedeljo pa začenjamo tudi novo veroučno 

leto. Vsak dan, vse leto bodo naše ceste polne šolarjev. Hodili bodo v šolo, da se 

vsak dan naučijo kaj novega in da postajajo zrele osebnosti. Pošteni in dobri ljudje, 

kajti poleg pridobivanja znanja šola skrbi tudi za vzgojo, razvoj osebnosti. Otroci 

bodo hodili tudi k verouku, kjer bodo spoznavali Jezusa in rasli v veri.  

Ko so šli na polje, so kmetje najprej blagoslovili njivo. Prosili so Boga za blagoslov 

dela: da bi delo srečno potekalo in da bi obrodilo potreben sad. Danes prosimo 

Boga, da bi naši otroci varno hodili v šolo in da bi njihovo delo, učenje in skrb za 

osebni razvoj, obrodil dober sad.  

V tem tednu bo reden verouk. 

Nova zakonodaja povezana z varstvom osebnih podatkov zahteva vpis vseh 
otrok, ki bodo v tem šolskem letu obiskovali župnijsko katehezo.  

Frančiškovi otroci bodo imeli srečanje 2. in četrti petek v mesecu, prvo 
srečanje bo v petek, 28 septembra. Otroci lepo vabljeni! 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 10. septembra ob 
19. uri. Vsi člani, lepo vabljeni! 

Stična mladih 2018 - Vseslovensko srečanje katoliške mladine bo v soboto, 
15. septembra. Odhod avtobusa je ob 7.45 s stare avtobusne postaje. 

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, 16. 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. 

Župnijsko romanje bomo povezali s praznovanjem 50-letnice smrti sv. patra 
Pija in 100-letnice njegovega prejema svetih Kristusovih ran. Praznovanje bo v 
našem samostanu v Škofji Loki 22. septembra. Poromali bomo tudi na Brezje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 10. september 
Nikolaj Toletinski, spokornik 

     800  po namenu 
     800  za zdravje, po namenu 
1800   v zahvalo 

TOREK, 11. september 
Prot in Hijacint, mučenca 

  800  †† iz rodbine Rajh in sorodniki 
1800   po namenu 

SREDA, 12. september 
Marijino ime 

    800  za Božje varstvo 
1800   † Jana Potočnik (obl.) 

ČETRTEK, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. uč. 

   800  † Marjan Tiselj (10. obl.) 
1800   † Leopold Esih 

PETEK, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

  800   po namenu bratrancu in sestriču 
1800  †† Fanika in Franc (obl.) Golec 

SOBOTA, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

  800   †† Franc Smole in sorodniki 
1800  †† Angela in Zvonko Špiljak 

NEDELJA, 16. september 

24. nedelja med letom 

Kornelij in Ciprijan, mučenca 

    800   †† Jožef, Marija in Jožek Kotnik  
                ter sorodniki 
    930  † Albin Šket 
1800   po namenu 
1100   Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


