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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.« 

Teden vzgoje 2021, 5. do 12. september 2021 
Papež Frančišek ob različnih priložnostih rad navaja afriški pregovor, ki pravi, da je 
za vzgojo otroka potrebna cela vas. Verjetno bi se morali tudi mi tega večkrat bolj 
zavedati. Tega, da nas najmanjši gledajo in opazujejo, in da jih – če hočemo ali ne – 
vzgajamo. Vzgajamo s svojimi besedami, s svojim ravnanjem, s svojim zgledom. In 
tako je gotovo prav, da se tega ne le zavedamo, ampak da v odgovornosti in tudi v 
veselju to vlogo sprejmemo – da nam je zavestno mar za to, v kakšne ljudi 
pomagamo odraščati najmanjšim okoli nas. Da nam postane skupna skrb, skupna 
zaveza, da ne glede na to, kaj počnemo, vedno vemo, da je naša odgovornost tudi v 
tem, da otrokom in mladim pomagamo na njihovi poti do polnosti življenja .... 
Želim vam prijetno šolsko leto. Da bi vsi, ki so vam tako ali drugače zaupani v skrb, 
mogli ob vas rasti ter da bi rastli in zoreli tudi sami. Da bi rastli ob vseh trenutkih 
izzivov in preizkušenj pa tudi v trenutkih hvaležnosti za prijetnost vašega dela, v 
katerih bi se živo zavedali blagoslova in čutili Božje varstvo in vodstvo pri svojem 
poslanstvu. Pa naj bo razmerje med prvimi in drugimi trenutki kar najbolj primerne. 

dr. Franci Šuštar, ljubljanski pomožni škof 

V tem tednu začenjamo veroučno leto. Prvo šolsko uro bo tudi vpis veroučencev. 

Hvala za vaš dar današnje nabirke, ki bo namenjen za obnovo fasade na župnijski 
cerkvi in tlaka pred cerkvijo. Nabirka prihodnje nedelje bo za Sveto deželo. 

Škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice ter svetost in stanovitnost že 
poklicanih z geslom »Pridi, išči in se odloči«, bo v soboto, 11. septembra v župnijski 
cerkvi v Šmarjah pri Jelšah. Ob 9.00 bo molitvena ura, ob 10.30 pa sveta maša, ki jo 
bo ob somaševanju duhovnikov daroval generalni vikar Rok Metličar. V času 
molitvene ure bo program za ministrante, ki so lepo vabljeni. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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: † Marta Vrečar (15. obl.) 
          †† Bezgovšek in Hriberšek ter za zdravje 
1800   †† Franc Respet in Terezija Krajnc (10. obl.) 

PONEDELJEK, 6. september 
Bertrand, redovnik 

  800  †† Petru in Majer 
  800   Po namenu 
1800   †† Friderik, Ana in Bogomir Paj 

TOREK, 7. september 
Marko Križevčan, mučenec 

   800  †† Franc Koren in sorodniki 
  800  † Zinka Lukač 
1800  Po namenu 

SREDA, 8. september 
Marijino rojstvo 

  800   Za duše v vicah 
  800  Za blagoslov 
1800  † Stanislav Pilih (8. dan) 

ČETRTEK, 9. september 
Peter Klaver, misijonar  

  800   Za duše v vicah 
1800  Za nerojene otroke 

PETEK, 10. september 
Nikolaj Tolentinski 

  800   Po namenu 
1800  † Franc Ocvirk 

SOBOTA, 11. september 
Prot in Hijacint, m. 

  800  † Josip Marodi 
1800 †† Franc in Karolina ter Zagajšek in Baloh 

NEDELJA, 12. september 

24. nedelja med letom   

Marijino ime 

  800  † Jožef Hraovatič 
  930  † Vida Ojstršek (obl.) 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: Po namenu 
1800  †† Jana in Alojz Potočnik 

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


