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24. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,27-35) 
Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarêje Filípove. Med potjo je učence 
spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, 
spet drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter 
mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu 
povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo 
starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. 
O teh stvareh jim je odkrito govóril. 
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po 
učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, kar 
je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z 
učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj 
križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor 
pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.« 

Nedelja (12. 9.) in teden mladih (12. – 18. 9) 
Papež Frančišek je v lanskem letu praznik Kristusa Kralja določil za svetovni dan 
mladih, in sicer za celotno vesoljno Cerkev. Slovenska škofovska konferenca je 
zaradi obhajanja tedna Karitas, ki ga pri nas obhajamo ob koncu cerkvenega leta, to 
papeževo naročilo prilagodila in določila drugo nedeljo v septembru kot nedeljo 
mladih. Geslo letošnje nedelje mladih je: »Jezus vas vabi in vi ste v srcu Cerkve.«. 
Nedelja mladih je tudi lepa priložnost, da predstavimo celotnemu občestvu 
dejavnosti, ki so sicer namenjene predvsem mladim. Nedelji mladih bo sledil teden 
mladih, ki bo hkrati tudi teden priprave na letošnjo jubilejno, štirideseto Stično 
mladih. Z nedeljo mladih in tednom mladih se želi mladim izkazati zaupanje, da so 
»današnje in jutrišnje priče evangelija«. 
Naj nas vse nedelja in teden mladih spodbudi, da nadaljujemo pot, ki je bila razvidna 
na sinodi, posvečeni mladim, da bi prešli od pastorale »za« mlade k pastorali »z« 
mladimi. Mladi si želijo te odprtosti, zaupanja, pa tudi spremljanja in spodbud na 
njihovi poti.                                                         +Alojzij Cvikl, predsednik Urada za mlade 
 
Izjava SŠK glede verouka: 
»Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod 
pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje 

izpolnjujejo pogoj PCT. Enako je pogoj PCT predpisan za vse veroučence in 
udeležence, razen za otroke do 12. leta starosti. Otroci in ostali udeleženci po 12. 
letu starosti morajo izpolnjevati pogoj PCT. Samotestiranje ne velja, temveč je 
potreben test PCR ali hitri HAG test pri certificiranemu izvajalcu. Če izpolnjevanje 
pogoja PCT pri katehezi starejših od 12 let ni mogoče, kateheza poteka na daljavo. 
V živo pa je v cerkvi možna priprava na zakramente, molitveno bogoslužje ali 
duhovni nagovor.« 

Obnova fasade na cerkvi in tlaka pred cerkvijo. V tem tednu bomo začeli z 
obnovo zunanjosti naše cerkve sv. Cecilije. Obnovili bomo poškodovano fasado na 
cerkvi, preostala štiri okna bodo dobila vitraje (zanje še iščemo botre) in naredili 
novo tlakovanje pred cerkvijo. V času obnove bodo zaprte stopnice in pot na 
Maistrovo ulico. Vhod v cerkev bo z dvorišča pred samostanom.  
Hvala za vsak vaš dar! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 13. september 
Janez Zlatousti, škof, c. u. 

  800  † Alojz Zakelšek (obl.) 
  800   V dober namen 
1800   † Marjan Tiselj 

TOREK, 14. september 
Povišanje sv. Križa 

   800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800  Za blagoslov v družini Anžel 

SREDA, 15. september 
Žalostna Mati Božja 

  800   †† Janko Štrukelj in Terezija Kamšak 
1800  † Marija Selišek (8. dan) 

ČETRTEK, 16. september 
Kornelij in Ciprijan, m.  

  800   Za zdravje 
1800   Po namenu 

PETEK, 17. september 
Rane sv. Frančiška 

  800   † Pavle Verbič (obl.) 
1800  V zahvalo in za blagoslov v družini 

SOBOTA, 18. september 
Jožef Kupertinski, red. 

  800  Po namenu darovalca 
1800 †† Fanika in Franc Godec 

NEDELJA, 19. september 

25. nedelja med letom   

Januarij, škof, m. 

  800  V zahvalo Mariji 
  930   † Milan Koštric 
1100  Trem.:  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  †† Jerko in Ivanka Železnik 

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


