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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.« 

Umite roke? 

“Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečistimi 

rokami?” 

“Zakaj bi spreminjali, če se je pri nas vedno tako delalo?” 

“Kdo si ti, da hočeš kar nekaj spreminjati? Vedno je bilo tako!” 

Takega in podobnega godrnjanja je polna naša cerkev. Da, cerkev z malo, ker je res tega 

največ slišati prav v cerkvah, ki krasijo to našo lepo deželo. Prihaja pa iz ust tistih, ki so 

poklicani graditi Cerkev, živo, svežo, prepihano s Sv. Duhom in odprto Besedi. 

Ta poklicanost velja danes enako ali še bolj kakor je v Jezusovem času ali celo času 

Mojzesa. Oba sta svojemu ljudstvu pokazala, kje naj bo resnična nespremenljivost. Pri 

Besedi. Taka, kot je oznanjena, taka naj bo sprejeta. 

Mi radi odvzemamo Besedi tisto, kar nas moti, si jo prikrojimo in dodamo tisto, kar bi 

radi slišali. 

Mojzes pravi, naj tega ne počno niti s predpisi, ki jim jih daje kakor napotke v obljubljeno 

deželo, koliko manj torej danes mi z Božjo besedo, ki je edini napotek v obljubljeno 

deželo nebeškega kraljestva. 

Držite se torej Besede in jo izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh 

ljudstev. 

Apostol Jakob pa še dodaja: “S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da reši 

vaše duše. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo.” 

Beseda sama na sebi naj bo nespremenljiva, sprejeta s krotkostjo, brez prikrajanja, nato 

pa naj dobi ves prostor in čas, ki ga potrebuje, da dozori v želeni sad. In ta sad naj nima 

omejitev. 

Naj postane resničen dober dar, popolno darilo, ki prihaja odzgoraj, od Očeta luči. 

Ob Božji besedi je torej potrebna stabilnost in izročilo prednikov, modrih žena in mož, 

cerkvenih očetov, učenja Cerkve, ne pa pri navadah in tradiciji. Pri uresničevanju Beseda 

ne sme nikdar biti omejena s tradicijo, s prastarimi navadami in preprostim:” Ker je tako 

vedno bilo.” 

Samo Beseda je večno bila in večna bo, v kateri ni sprememb ne senc menjav. Sad pa, ki 

ga ta Beseda rojeva v zgodovini celega človeštva, naj bo mnogoter in raznovrsten, v čast 

in slavo Očetu, ki je poveličan prav v tem, da njegova Beseda v njegovih učencih rodi 

vedno nove in originalne sadove. To je Njegovo veselje. 

Zato nas Jezus upravičeno vsakič, ko zatajimo novost Besede v imenu varne tradicije in 

navad, graja: “To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda 

zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.” 

To je trda beseda! Ampak tako zelo resnična in zdravilna, da jo slišimo danes. 

Da bo pred Bogom končno srce in ne navada, odnos in ne tradicija, vera in ne religija. 

Takrat se ne bomo več ukvarjali z umitimi ali ne umitimi rokami, s tem koliko ljudi bo 

na procesiji in koliko ne, ampak s tem ali je naše srce res prisotno, res čisto ali pa 

zapacano s tolikimi nečistovanji, hudobnimi mislimi, pohlepi, hudobijami, 

nevoščljivostjo … 

In takrat bomo zmogli v priznanju svojih nečistosti pristopiti pred Besedo ponižni, 

majhni in žejni ter jo sprejeti v veliki hvaležnost ne le kot poslušalci, ampak kot 

izvrševalci. 

Takih častilcev si namreč želi Oče! 

Spoštovani starši, za nami so poletni dnevi, ko smo bili vsi skupaj povabljeni, da se 
malce odpočijemo, da zadihamo drugačen zrak in se nekoliko bolj posvetimo drug 
drugemu: žena možu, mož ženi, pa starši otrokom in otroci staršem. Ne moremo 
zanikati, da je bilo letošnje poletje drugačno od vseh dosedanjih in zaznamovano z 
večjo potrebo po prilagajanju tudi v počitniških dneh. Sedaj pa je čas, da pogledamo 
v novo katehetsko leto, četudi v spremenjenih okoliščinah, ki zahtevajo nov in 
drugačen način.  

Vpis k verouku oz. oddaja prijavnice bo za vse razrede v času prve veroučne ure, 
od 6. do 9. septembra. 

Ob vpisu bodo na razpolago učbeniki, delovni in liturgični zvezki.  

Katehetsko leto bomo pričeli z rednimi katehetskimi srečanji (prilagojenimi glede 
na ukrepe za varovanje zdravja) v drugem tednu septembra.  



 

 

Pri katehetskih srečanjih bomo skušali kar najbolj upoštevati priporočila za 
izvajanje kateheze, ki jih je izdala Slovenska škofovska konferenca. Na srečanja 
lahko pridejo le zdravi otroci brez simptomov bolezni. Upoštevati je treba higienske 
predpise (nošenje obrazne maske, razkuževanje, higiena rok, kašlja ...) in 
priporočeno medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar velja tudi za prihod h katehezi 
in odhod z nje. Otroci naj imajo s seboj svoje katehetske potrebščine (delovni 
zvezek, učbenik) in pisala, saj izposojanje zaradi nevarnosti prenosa virusa ni 
mogoče.  

Vsem želimo poguma ob prvih korakih v novo katehetsko in šolsko leto. Naj vse naše 
poti spremlja Božji blagoslov in Marijina priprošnja.  

Vaši kateheti 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

Raz Urnik verouka Učbenik Cena 

1 Torek ob 1700 - s. Ana Božji otrok sem – d. z. 11,00 € 

2 Torek ob 1700 – Mojca V. Jezus je moj prijatelj - d. z. 11,00 € 

3 Ponedeljek ob 1700 – s. Cirila Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 11,00 € 

4 
Četrtek ob 1700 

– s. Ania 

Pot v srečno življenje 

Pot v srečno življenje - d. z. 

8,50 € 

6,50 € 

5 
Četrtek ob 1800 

– s. Ania 

Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d. z. 

8,50 € 

6,50 € 

6 
Ponedeljek ob 1700 

- katehistinja Majda K.  

Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 

8,50 € 

6,50 € 

7 Četrtek po pouku*  – br. Jurij Radi živimo (za dva letnika) 17,00 € 

8 Torek po pouku*  - br. Marjan Za tvojo duhovno rast 12,00 € 

9 Torek po pouku* - br. Marjan Za tvojo duhovno rast 12,00 € 

* - uro bomo dorekli, ko zvemo za šolski urnik 

Liturgični zvezek: zadošča en zvezek na družino, cena je 3 €. 

Verouk - Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 5. septembra s sveto mašo, pri 
kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo veroučno in 
šolsko leto.  

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.  

Na prvi petek obiskujem bolne in ostarele, ki sami ne morejo v cerkev. Če želite, 
da bi še koga obiskal, me prosim obvestite. 

Škofijsko srečanje bolnih, invalidov in starejših bo v nedeljo, 6. septembra v 
baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici, zbiranje, spoved ob 14. uri in ob 15. uri 
sveta maša in bolniško maziljenje. Srečanje bo vodil celjski škof msgr dr. 
Maksimilijan Matjaž. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. avgust 

22. nedelja med letom   

Mučeništvo Janeza 
Krstnika 

  800  †† stari starši in starši Mladenovič  
                ter krstna botra 
  930  † Jože Plavčak 
1100  Tremerje: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800   † Jože Marodi 

PONEDELJEK, 30. avgust 
Feliks (Srečko), mučenec 

   800  V dober namen 
  800   za duše v vicah 
1800   †† Anton in Helena Ocvirk 

TOREK, 31. avgust 
Rajmund Noat, redovnik 

  800  Po namenu 
1800  †† Frančiška in Rodbina Majcen 
1800   V zahvalo za sveti krst 

SREDA, 1. september 
Egidij (Tilen), opat 

  800   †† starši Oset in Kračun 
1800  Za zdravje 

ČETRTEK, 2. september 
Marjeta, devica, mučenka  

  800   Za nove duhovne poklice 
  800  Za duše v vicah  
1800  Za †† sorodnike 

PETEK, 3. september 
Gregor Veliki – prvi petek 

  800   Za zdravje 
  800   †† starši Martin in Zinka Brumec 
1800  † Gregor Janežič 

SOBOTA, 4. september 
Rozalija – prva sobota 

  800  †† tete Brumec 
1800 †† Jože in Frančiška Vrečar 

NEDELJA, 5. september 

23. nedelja med letom   

Mati Terezija, redovnica, 
redovna ustanoviteljica 

  800  †† Marjan Jazbec in Ivica Rajtmajer (obl.) 
                Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   Za srečno pot v šolo 
1100  Tremerje: †† Bezgovšek in Hriberšek  
                                    ter za zdravje 
1800   †† Franc Respet in Terezija Krajnc (10. obl.) 

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


