
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KDOR NI PROTI NAM, JE ZA NAS! 

 

Koristen način, ki nas uvede v razumevanje današnjega evangelija, je lahko 

ta, da se ustavimo ob dogodku, o katerem pripoveduje prvo berilo. Proti 

koncu svojega življenja je Mojzes določil sedemdeset starešin, ki ga 

spremljajo pri vodenju ljudstva; Sveti Duh se takoj na viden način spusti 

nadnje in oni začnejo prerokovati. Toda isti Sveti Duh zunaj tega zbora 

pride tudi na dva moža, ki ju Mojzes ni določil. Mladi pomočnik Józue je 

rekel Mojzesu: »Prepovej jima!« Toda on je odgovoril: »Kaj se vnemaš 

zame? Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi 

Gospod dal nadnje svojega duha!« 

Zdaj pa se ustavimo pri evangeliju. Na neki način se srečamo s podobnim 

prizorom. Eden izmed apostolov – Janez – je videl nekoga, ki ni hodil z 

njimi, a je v Jezusovem imenu izganjal demone, in mu je branil. Takoj za 

tem je šel povedat Jezusu. Toda Jezus mu je odgovoril: 

»Ne branite mu! … Kdor ni proti nam, je za nas.« 

Evangeljski odlomek v nadaljevanju govori tudi o drugih rečeh, toda mi se 

bomo ustavili tu, ker gre za zelo aktualno in sodobno misel. Kaj naj si 

mislimo o onih, ki so zunaj, a delajo dobro in se na njih opazi delovanje 

Duha, čeprav ne verujejo v Kristusa in ne pripadajo Cerkvi? Ali je zunaj 

Cerkve odrešenje? 
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S E P T E M B E R  -  SLOMŠKOV MESEC 

S tem TEDNOM, zaključujemo Slomškov mesec, s 

hvaležnostjo, za milosti, ki nam jih izprosi pri Bogu.  Naj 

bo naša molitev k njemu celo leto, ker vseskozi 

potrebujemo pomoč od zgoraj. In ravnajmo se po njegovih 

besedah in  navodilih, ki niso veljale le za njegov čas, 

ampak so zelo aktualne tudi za današnji čas.  

Dobro je slišati: 

Sveta birma: Spoštovani starši, birmanci in vsi župljani; Še enkrat se  

Vam lepo zahvalim za lep potek in sodelovanje pri sv. birmi. Birmovalec je 

rekel, da že dolgo ni imel tako lepega občutka, ko je stopil 

v cerkev, kot tokrat. Močno se je čutil Božji duh med 

Vami, ob lepem sodelovanju, molitvi, prepevanju in 

veselju. Bilo je praznično vzdušje in lepo razpoloženje. 

Bogu hvala in Vam, za Vaš delež pri tem. 

Posebej se zahvaljujem staršem birmancev, za veliko 

pozornost in darilo, ki ste mi ga namenili. Iskrena hvala in velik Boglonaj! 

Večerne sv. maše: S mesecem oktobrom so vse večerne sv. maše ob 18.00 

uri.  

Plačilo dolga: Dolg, ki je ostal od obnove zunanjosti cerkve v vrednosti 

2.000.000, € , smo po Vaši dobroti in pomoči, dobri ljudje, hvala Bogu 

poravnali (posamezniki in ob pogrebih).  

Ni pa še tehnično brezhiben strelovod na cerkvi. Ob 

meritvah so se pokazale pomanjkljivosti in je nujno 

potrebno  speljati še en vod iz vrha strehe do tal in ga 

pritrditi na steno. Čakamo avto-dvigalo in mojstra, ki bo 

to naredil. Spet bo novi strošek in najbrž ne čisto majhen. 

Hvala tudi za to razumevanje.  

Kovid-19 in obisk bogoslužja: S strani Slovenske škofovske konference 

so za udeležbo pri bogoslužju potrebni PCT pogoji.  

- Vstop je možen samo za tiste, ki spolnjujejo PCT pogoje.  

- Obvezne maske in razkuževanje. 

- Znotraj cerkve se, v primeru upoštevanja PCT, lahko odpravi pogoj 

razdalje 1,5 m pod pogojem, da imajo vsi maske. 

- Glede samotestiranja za veroučence in njihove udeležbe pri 

bogoslužju, velja, da do 15 leta, ne potrebujejo nobenih testov in 

preverjanj.  

   

 



Pogoji za vstop v cerkev:   (Glej napis na cerkvenih vratih) 

PREBOLELOST 

Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z 

dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 

starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. 

CEPLJENJE 

Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena 

pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o 

cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju. Imetniki digitalne 

identitete lahko potrdilo pridobijo tudi na spletnem mestu.  

TESTIRANJE 

Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR 

testa pa ne starejši od 72 ur. Hvala za upoštevanje ukrepov! 

Oktober, mesec Rožnega venca:   »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad 

jo o kristjan, …«, nas vabi pesem. Bom preslišal to vabilo, se bom 

izgovarjal, nimam časa, ali saj nihče več ne moli. Ne, ni res, 

še molijo. Pridite k delavniški in nedeljski sv. maši in videli 

boste, vsak dan molijo v naši cerkvi rožni venec. Iskrena 

hvala tem dobrim ženam, za molitev in zgled. Če vam je le 

mogoče, pridružite se jim, nam. Vedno je vsak dobrodošel. 

 Rožni venec za kristjana je kot gorivo za avto. Kot 

hrana za ljudi, je hrana za dušo. Če ne moliš ne živiš, ampak životariš.            

Verouk v novem šolskem letu:  Urnik še ni čisto ustaljen, ker še bodo 

gotovo kakšne spremembe. Spremljajte ga iz tedna v teden. Trenutno je 

takole:  

1 r. četrtek, 14.30,          ga. Lea 

2 r. torek,   14.30,           ga. Anita 

3 r. torek,   13.00,           g. župnik 

4 r. poned. 13.30,           ga. Anita 

5 r. a.) poned. 14.30,      ga. Milka 

      b.) torek,   14.30,      ga. Milka 

6 r. sreda,       14.30,       ga. Milka 

7 r. a.) sreda,  13.30,       ga. Anita 

      b.) torek,  12.30,       ga. Anita 

8 r. sobota,       8.00,       g. župnik 

9 r. četrtek,     15.00       g. župnik  

 



Dežurni ministrant:  
 

HASLINGER JAN 

Kvatrna nedelja: Nedeljski-kvatrni nabirki, 26.9., v vrednosti 650, €, sta 

oddani na nadškofijo v MB., za vzdrževanje bogoslovja in semenišča. 

Iskrena hvala za Vaš dar v ta namen.  

Slomškova nedelja: Zaradi poostrenih razmer in pogojev, ki veljajo na 

avtobusu, v zvezi z ukrepi Kovid -19, romanje v Celje odpade.  

Otroški zbor »LUČKE«: Vokalna skupina Utrinek in Otroški pevski zbor 

Lučke ob začetku pevske sezone v svoje vrste vabita nove člane. Vsi 

zainteresirani lepo vabljeni, da svoj interes čimprej najavite zborovodji po 

elektronski pošti na naslov: luk.gojkosek@gmail.com (Luka Gojkošek).  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 26. sept. 2021 

26. navadna ned. 
Slomškova ned.     
 

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00   za  vse + iz družin: Rotvajn, Hojnik, Nedeljko,   
                               Drevenšek, Kodrič in Rozino Čurin 

PONEDELJEK 
     27. sept.  

Vincencij Pavelski 
18.00     Priprava na krst 
19.00    za  + starše Pristovnik in Kacijan 

    TOREK 
      28. sept. 

Venčslav Vaclav 
19.00     za +  Katarino Klasinc obl., Franca, Marjetko  
                          in  Jožeta 

    SREDA 
       29. sept.  

Mihael, Gabrijel in 
Rafael 

  7.30      za +  Alojza obl. in Nežo Klajnšek 
19.00      za +   Milana  Hergana   30. dan 

  ČETRTEK 
       30. sept. 

Hieronim, duh. 
19.00      za  +  Družini Godec in Kaiser, Bojana   
                          Špraha in Marijo Vidovič  
                    (Molitvena ura za duh. in red. poklice)  

      PETEK 
       1. okt. 

Terezija Deteta 
Jezusovega 

7.30        za nove duhovne in redovne poklice 
                (Obisk bolnikov po domovih,   popoldan) 

18.00    za + Vido Mesarič obl. in Jožico Krepek 

   SOBOTA 
       2. okt.  

Angeli varuhi 7.30      za +  Franca  Draškoviča 

                      (Molitvena ura za družine  ) 

    NEDELJA  
   3. okt.  2021 

27. navadna ned. 
Rožnovenska  n. 
 

 7.30       za  žive in rajne župljane 
 9.30        ( Molitev Rožnega venca,  8 r.) 
10.00      za + Franca  Jurko 
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