
MARTINOVA LILIJA 28. NEDELJA MED LETOM, 9.10. 
7.00: živi in + farani
9.00: zahvala za zdravje, za + DEŽELAK, KLINAR in
            ULAGA
10.00: Marija Gradec: v zahvalo za opravljeno delo

PONEDELJEK, 10.10.,  sv. Danilo (Danijel), mučenec
7.30: + PEGANC in za mir v duši
         + Marija KNEZ in mož Alojz
          + Marko BELEJ
TOREK, 11.10.,  sv. Janez XXIII., papež
19.00: + Stanko ALEŠ, ALEŠEVI in GOTARJEVI
             +  Adam ŽIBRET, 1. obl.
SREDA, 12.10.,  sv. Maksimilijan Celjski, škof, muč.
7.30: + Franc ŠON, 9. obl.
         + Milan ZEME
         + Franc MAČEK
ČETRTEK, 13.10., sv. Koloman, mučenec
19.00: + Terezija, Jernej, Branko in Danica MAČEK
           + Ana KNEZ, 30. dan
              + Ciril, Marija MEMON, Rudi GOVEK
PETEK, 14.10., sv. Kalist I., papež, muč.
7.30: + Peter KLINAR
19.00: + Janez, Frančiška KRAŠOVEC
              + Jože TUŠEK, obl., vsi + iz družin TUŠEK in 
                 SOTLAR

SOBOTA, 15.10., sv. Terezija Avilska (Velika)
19.00: + Janez TERBOVC ter Angela
           +Antonija ŠPAJZER, mož Franc in sorodniki

29. NED. MED LETOM, 16.10. 
7.00: živi in + farani
         + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli
9.00:  + Stanislav HRIBERŠEK, 1. obl.
           + Jurij,  Amalija KLEZIN in sorodniki
10.30: + Franc, Marija ZUPAN , obl. in Olga KRAJNC

9.oktober 2022, leto 14, št. 35

V nedeljo, 16.10.2022 v župnijah celjske škofije 
izbiramo Župnijski pastoralni svet (ŽPS) 

ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki 
preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja 
izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predsta-
vlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in 
stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovor-
nost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem 
delu v župniji na področju oznanjevanja, bogosluž-
ja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo du-
hovnika in laikov. Ustanovitelj ŽPS-ja je župnik.

Nazadnje smo oblikovali ŽPS-je, v župnijah naše 
škofije, v letu 2015. Pandemija in pričakovanje 
novega celjskega škofa sta bila razloga za odlog 
dveh let. Na zadnji seji ŽPS-ja, ki smo jo imeli  v 
četrtek, 22. 9. 2022, so bili, prisotni dosedanji čla-
ni, naprošeni, da dajo predloge novih članov. V teh 
dneh bom s predlaganimi stopil v kontakt  glede 
njihove pripravljenosti k sodelovanju. V nedeljo, 
16. oktobra boste verniki pri svetih mašah pova-
bljeni, da izberete med predlaganimi.
V sestav ŽPS-ja povabimo osebe, kot določa sta-
tut:
– člane po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik 
katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali 
ključarjev;
– voditelje ali delegate posameznih skupin: Žu-
pnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, 
zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in 
drugih skupin ter združenj;
– izvoljene člane, ki sestavljajo vsaj polovico vseh 
članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice,
– če ima župnija v soupravi več manjših župnij, 
lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;
– župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, 
starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.
V upanju, da nam tudi to delo sestave ŽPS-ja dobro 
uspe, se v teh dneh priporočimo Svetemu Duhu. 

Ko drsijo jagode rožnega venca med prsti, 
še posebej, če so lesene, dajejo poseben 

zvok in toplino na dlani. Te pa so grobe, iz 
neobdelanega kamna, kot usoda tistih rok, 

ki so jih z vrtanjem nizale na verižico; da bi 
našel človek pot k sebi nazaj, našel življenje 

v novem rojstvu v skupnosti, ki ga vodi h 
Kristusu, je imel posebno milost, da se je 

obdržal nad prepadom. 
Tudi to je življenje... 



 (Po)moč otrokom in mladim v stiski

10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega 
zdravja, zato je potrebno posebno skrb nameni-
ti prepoznavanju duševnih težav in oblikam mo-
žnih pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Predvsem 
pa moramo biti pozorni na stiske in potrebe otrok 
ter mladih. Okrog nas je namreč še vedno čas ve-
likih sprememb, čas velike nestrpnosti, vezane na 
epidemijo Covid-19 ter negotovosti, ki jo povzroča 
vojna, v ne tako oddaljeni Ukrajini in posledično 
vpliva na blaginjo v posamezni državi, ki na koncu 
verige prizadene najbolj ranljivega. Odrasli zmotno 
mislimo, da se naših otrok dogajanja ne dotakne-
jo, hkrati pa zaradi napetosti, ki je v zraku, sami 
težko vzdržujemo/- jejo mirnost v sebi. Najlažje je 
v ospredje postaviti sebe, neoziraje se na soudele-
ženega, ker je pomembna moč in zmaga, kratko pa 
navadno 'potegne' otrok, saj ga s svojim ravnanjem 
ne naučimo strpnosti in reševanja težav na dosto-
jen način. Otroci in mladostniki se težje spopadajo 
s stiskami in težavami. V zgodbah za dušo 6, Boža 
Rustje sem zasledila zapis, ki bi ga odrasli morali 
vedno znova ponotranjiti:

Če otrok živi:

- če otrok živi v sovraštvu, se bo naučil prepirati 
in vojskovati;
- če otrok živi v strahu, bo postal boječ;
- če otrok živi v ljubosumnosti, se bo v njem na-
selil občutek krivde;
-če smo do otroka preveč usmiljeni, se bo začel 
smiliti samemu sebi;
- če otroka spodbujamo, bo postal zaupljiv;
-če otroka hvalimo, se bo naučil biti prizadeven;
-če otrok živi v potrpežljivem okolju, se bo nau-
čil vztrajnosti in potrpežljivosti;
- če otrok živi v prijaznosti, se bo naučil, kaj je 
prav;

- če otrok živi v ozračju poštenosti, se bo naučil, 
kaj je resnica;
- če otroka stalno grajamo, se bo naučil obsojati;
- če otrok živi v varnosti, se bo naučil verovati 
vase in v ljudi okrog sebe;
- če otrok živi v prijateljstvu, se bo naučil, da je 
dobro živeti na tem svetu.

Starševstvo je eno redkih odgovornosti in poslan-
stvo, za katero ob rojstvu otroka in njegovem odra-
ščanju ne dobimo 'navodil za uporabo'. Mnogi se pri 
tem ne zavedajo, da ni popravnega izpita – ali uspe, 
ali ne. V kritičnih trenutkih pogosto pozabimo, da 
bi delovalo, če se z molitvijo obrnemo na Gospo-
da, ki nam bo pripravljen pomagati nositi naš križ, 
kot nam pravi v Svetem pismu: »Prosite in vam bo 
dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo 
odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor 
išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo!« Mt 7,7-8;

Blagodejno deluje in daje zaščito otroku tudi križ na 
čelo z blagoslovljeno vodo. Ker je mesec oktober 
,mesec rožnega venca, prosimo našo Mater Marijo, 
da nas objame in spremlja v molitvi za naše najbliž-
je.
Na spleti strani operando.org je zapisana molitev, ki 
jo lahko namenimo otrokom, njihovim vrstnikom in 
naši skupnosti, da bo znala prav poskrbeti za potrebe 
in stiske bližnjega.

Bog Oče,
ti si Stvarnik vseh mladih življenj. Ti praviš, da si 
jih ustvaril za življenje, za ljubezen in iz ljubezni. 
Kot vsak dober starš hrepeniš, da bi postali močne 
in zdrave osebnosti, ki bodo lahko svojo ustvarjal-
nost in življenje podarjali naprej. Ti vidiš njihovo 
sedanjost pa tudi prihodnost. Ti veš, kaj najbolj po-
trebujejo v tem trenutku.

Gospod, okrepi jih v teh okoliščinah in jih obdaj s 
svojo ljubeznijo in toplino. Daj, da bodo izkusili 
tvojo živo navzočnost in da Tebe nikoli več ne 
bodo izgubili izpred svojih oči.
Jezus, pomagaj jim, da te bodo spoznali in jim 
pokaži, da lahko vedno računajo nate, četudi vsi 
ostali odpovejo. Oblikuj jim zavedanje, da si ti 
njihov najboljši prijatelj in da v teh okoliščinah 
niso nikoli sami. Ti najbolje poznaš izhod iz nji-
hovih stisk.
Pomagaj Svojim ljubljenim otrokom, da bodo v svo-
jih težavah in okoliščinah našli primernega sogovor-
nika in poslušalca, ki jih bo sprejel v njihovi stiski, 
s sočutjem in odprtostjo. Daj jim moči, da ne bodo 
nikoli obupali nad težavami.
Gospod, daj jim pogum in priložnosti, da bodo lahko 
poklicali na pomoč, če so v nevarnosti za svoje ži-
vljenje, čustveno ali duhovno preživetje. Gospod, daj, 
da bi njihovi družinski prijatelji, učitelji, zdravniki ali 
drugi, ki so v stiku z njimi prepoznali pravočasno nji-
hove signale in krike na pomoč.
Gospod, daj nam odraslim moč, da se bomo soo-
čili z vsem, kar ni dobrega v naših družinah, so-
seskah, skupnostih ali družbi in tem mladim znali 
aktivno pomagati. Navdihni nas, da bomo znali 
oblikovati nove programe in načine pomoči, ki 
bodo spreminjala ta življenja.
Prosimo te za vse starše teh otrok in mladostni-
kov, da bi jih kriki in solze njihovih otrok predra-
mile iz zaslepljenosti in njihove lastne bolečine, 
da bi poiskali strokovno pomoč in našli novo pot 
za svojo družino.
Ne daj, da bi zaprli svoje oči, ušesa in srca za 
pomoč tvojim najljubšim. Daj, da bi se vsi z ve-
seljem učili biti čuteči poslušalci in sogovorniki. 
Gospod, daj, da bi tem mladim z njihovih ramen 
ljubeče odvzemali bremena, ki jih niti ne bi smeli 
nositi.
Amen.                                                            (PT)


