
Dogodki
Oznanila župnije Unec

URNIK SVETIH MAŠ
ponedeljek, četrtek, sobota: 
19h (zimski čas 18h)
nedelja: 8.30

- PRVO SREČANJE 
DELAVNIC MOLITVE IN 
ŽIVLJENJA: četrtek, 22.9. 
ob 19.30;

- MAŠA OB GODU SV. 
HIERONIMA: petek, 
30.9. ob 18. uri;

- ŽEGNANJE V I. SELU: 
nedelja, 2.10. ob 10. uri;

NOVEMU PASTORALNEMU LETU NAPROTI
 Kateheti  in  starši  smo  večkrat  v  zadregi,  kako  naj  dopovemo  
otrokom  in mladim, da izhaja vse, kar v življenju počnemo ali opustimo 
iz našega stanja duha, iz naše  notranjosti  in  da  je  zato  vzgoja  srca,  
pameti in  obnašanja  tako  pomembna,  in hkrati problematična. 
Dokler so otroci majhni, seveda odločajo starši o marsičem za otroka 

in namesto njega. Vpis k verouku je v večini primerov odločitev otrokovih staršev 
in ne otrok. Otroci še ne znajo presojati o tem, kaj jim je v dobro. Po nekaterih 
družinah nastanejo  napetosti  glede  vpisa  k  verouku  ali  glede tega,  ali  bo  
otrok  nadaljeval  z veroukom. Zlasti v družinah, v katerih staršem ni jasno, 
na katerem mestu tedenskega sporeda naj bosta verouk in nedeljska maša je 
nevarno, da pomešajo vse dejavnosti in obveznosti. Otrok je v takih primerih 
zmeden in nemotiviran za verouk, kar se pozna v pasivnosti takšnega krščanstva.
F.  Lambiasi  je  predstavil DESET  ZAPOVEDI za  katehete,  starše,  botre  in 
mlade. Zapisal jih je tako, da jih polaga na jezik mladih: 

1. Pripovedujte  mi  o Jezusu  kot  o  najlepši novici  za moje  življenje.  Ne  
delajte pa  iz Jezusa kontaktne oddaje ali učene razprave. 
2. Pripovedujte mi, da je Jezus izziv  za  moje življenje. Toda pripovedujte 
mi o tem, ne da bi pridigali, ampak kot svojo življenjsko izkušnjo. 
3. Govorite  mi  o  Jezusu,  toda  še  prej  spoznajte  moje probleme,  
pričakovanja, življenje. 
4. Dokazujte mi, da kdor najde evangelij, ne izgubi 1% življenja, ampak ga 
stokratno pridobi! 
5. Preden  govorite  o  tem,  kaj  evangelij  prepoveduje, mi  povejte,  kaj  
evangelij predlaga. Preden spregovorite o odpovedi, mi pripovedujte 
evangeljske blagre. 
6. Preden  rečete,  naj  pridem  k  vam,  pridite  vi  k  meni.  Jezus  je dejal 
kristjanom »Pojdite!« Mladi čakamo, da pridete. 
7. Bolje je, da vas je malo za oznanjevanje pa da ste med seboj edini, kakor 
da vas je veliko, pa med vami ni edinosti! Na ta način bomo mladi lažje 
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MOLITEV PRED 
NAJSVETEJŠIM
Je ob prvih sobotah po sveti 
maši. Pred sveto mašo je 
priložnost za sveto spoved.

ŽUPNJISKA PISARNA
Pisarna je odprta po sveti 
maši.

KRŠČEVANJE 
Vpis: vsaj mesec dni pred 
krstom. S seboj prinesite 
rojstni list in družinsko 
knjižico.
Priprava: po dogovoru
POROKE
Zaročenci naj se prijavijo 
vsaj mesec pred poroko. S 
seboj naj prinesejo krstni ali 
samski list ter opravljen tečaj 
priprave na zakon. V domači  
župniji redno prisostvuje 
poroki domači župnik.

POGREBI
Uredite z mrliškim listom, 
nato prijavite pogreb v 
župnijski pisarni inzatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

zakramenta sv. zakona in s tem v zvezi hudo pomanjkljivost 
zgolj civilnega zakona oziroma izven-zakonske skupnosti, in 
ki v takšni zvezi po svoji svobodni volji vztraja, živi v smrtnem 
grehu in torej ne more prejeti sv. obhajila. To še ne pomeni, da 
ni član Cerkve ali da se ne sme udeleževati njenega bogoslužja 
(ravno nasprotno – tudi zanj še vedno velja zapoved redne 
udeležbe pri nedeljski sv. maši), vendar ne more biti v polnosti 
deležen občestva z Bogom in tudi ne sv. evharistije.
Zakrament svete birme
Če je zakrament krsta zakrament odpuščanja grehov in 
božjega posinovljenja, je birma zakrament podaritve Duha 
in vključitev v misijonsko razsežnost Cerkve. Lahko ga prejme 
vsak kristjan, ki se je s primerno katehezo in vzgojo pripravil 
na zavzeto in brezkompromisno krščansko življenje. Slovenska 
sinoda določa, da je za prejem zakramenta potrebno vsaj sedem 
let verouka. Pripravniki na birmo naj se v polnosti vključijo v 
dejavno življenje župnije. Kandidatu, ki ne jemlje krščanskega 
življenja resno in v polnosti, naj se prejem zakramenta odloži.
Botstvo, se kaže v duhovni povezanosti s tistim ki ga izbere, 
zato mora boter izpolnjevati pogoje, da mu Cerkev podeli to 
službo. Redno mora moliti in se udeleževati bogoslužja, vredno 
prejemati evharistijo in pristopati k sveti spovedi, prejeti mora 
zakramente uvajanja in ne živeti v izven zakonski zvezi.

VEROUČNI URNIK 2016/2017
1. RAZRED ČETRTEK ob 17.00 ga. Vladimira 
2. RAZRED TOREK ob 15.00 s. Nina
3. RAZRED TOREK ob 15.00 s. Nina

4. RAZRED TOREK ob 16.00 s. Nina
5. RAZRED TOREK ob 16.00 s. Nina
6. RAZRED TOREK ob 17.00 s. Nina
7. RAZRED TOREK ob 17.00 s. Nina
8. in 9. RAZRED ČETRTEK ob 16.00 g. župnik

VPIS V VEROUČNO ŠOLO bo potekal v ponedeljek, 5.9. in 
četrtek,  8.9. od 16. do 18. ure v dvorani župnišča. Vse otroke 
vpišejo starši. Tisti, ki otroke vpisujete v 1. razred, prinesite s 
seboj družinsko knjižico, ali krstni list, če je bil otrok krščen 
drugje. Prispevek na veroukarja za kurjavo in elektriko znaša 
30 €, za učbenik, delovni zvezek in liturgični zvezek pa 20€.
Veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 11.9. ob 8.30. S seboj 
prinesite šolske torbe, da jih bomo blagoslovili.
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razumeli, da ste pravi pričevalci evangelija. 
8. Ne  iščite  zadoščenja  in  ne  pričakujte,  da  se  bomo  
mladi  kar  na  hitro  spreobrnili. Tudi  za  vas  je  bolje,  
da  dobite  občutek,  da  ste  nepotrebni  Gospodovi  
služabniki, kakor da bi se hvalili s tem, kaj vse ste nam 
povedali. 
9. Režiser  krščanskega  oznanila  je  Sveti  Duh.  Vi  ste  
samo  njegovo orodje.  Ne bolehajte na pomembnosti, 
prav kmalu boste žrtev našega nerazumevanja in
brezbrižnosti.  
10. Če  je  evangelij  zares  Veselo  oznanilo,  pokažite  
veselje  s  svojim  obrazom  in besedo! 

Občečloveška in verska vzgoja pa je najprej Božje delo, zato 
so brez Božjega blagoslova vsa naša prizadevanja zaman. 
Vsi skupajradi molimo za mlade, da bi se oklenili svojega 
največjega Prijatelja.
Želimo vam blagoslovljen začetek šolskega in katehetskega 
leta!

g. župnik in katehistinji

DOLOČILA GLEDE PREJEMANJA ZAKRAMENTOV 
Cerkev je prejemanje zakramentov uredila z množico 
predpisov in določil. Nekatera so določena po Zakoniku 
Cerkvenega prava, druga po določilih posameznih škofovskih 
konferenc. Tukaj navajam nekaj povzetkov le-teh. Večkat 
se namreč zgodi, da verniki v določenem stanju ne bi smeli 
prejeti zakramenta evharistije, še bolj pa se kaže tudi ob 
izbiri botrov, vse to pa ima vpliv na naše krščansko življenje.
Pomen in veličina sv. obhajila
Po svetem obhajilu se posameznik na poseben način poveže 
z vstalim Jezusom, ki je telesno navzoč v zakramentu 
evharistije. Tako Jezusa - Boga sprejme v svoje telo in s tem 
potrdi in utrdi svoje zedinjenje (latinsko communio), svoj 
vstop v občestvo z Njim. Gre za najtesnejšo povezanost med 
Bogom in človekom, kolikor jo je na tem svetu sploh mogoče 
uresničiti. Seveda pa mora biti to zedinjenje z Bogom pri 
svetem obhajilu celostno, ne zgolj telesno. Temu konkretnemu 
telesnemu znamenju in sredstvu zedinjenja mora ustrezati 
tudi vse ostalo – duhovno razpoloženje in konkretno življenje 
posameznika. Marsikdo bi kdo lahko rekel, da (skoraj) nikdar 
nismo dovolj dobro pripravljeni za tako velik dogodek, saj 

nas zmeraj ovirajo naši večji ali manjši grehi, oziroma vsaj 
navezanosti na greh, ki nas – roko na srce – najbrž vedno 
vsaj malo privlači. Te »šare« pač ne bi smeli vlačiti s seboj v 
občestvo z neskončno svetim Bogom. Toda pozor! Sv. obhajilo 
ni nagrada za popolnost, ampak predvsem pomoč, da bi se 
popolni združitvi s Kristusom čim bolj približali. Vendar pa to 
še ne pomeni, da lahko pristopimo k sv. obhajilu s kakršnimkoli 
grehom ali notranjim razpoloženjem, češ da je ta zakrament 
»itak namenjen grešnikom«. Vsi se imamo velikokrat pametne 
za presojanje tega in onega, vendar je potrebno poudariti 
naslednje: nevzdržno je govoriti o tem, da ima »vsak svojo 
resnico«. Resnica je ena sama, vsak pa ima svoj pogled nanjo. 
In ta pogled je lahko pravilen ali napačen, ali pa samo delno 
pravilen in hkrati delno napačen. Ne glede na poglede, nazore 
oziroma bolj ali manj (ne)pravilno razumevanje posameznikov 
pa je resnica ena sama, od teh pogledov neodvisna stvarnost. 
Naj to razložim še s prispodobo: obstaja svetloba, ki jo fizika 
opiše kot elektromagnetno valovanje. Če je nekdo slep in 
svetlobe ne zaznava, to še ne pomeni, da svetlobe ni. Ali če 
je nekdo barvno slep in npr. zeleno in rdečo vidi kot en sam 
odtenek, to še ne pomeni, da zelena in rdeča dejansko nista 
dve različni barvi. Podobno lahko rečemo, da če nekdo pozna 
samo belo svetlobo, ker še nikoli ni videl mavrice, iz tega ne 
bi smel soditi, da ne obstaja celoten barvni spekter, ki skupaj 
tvori belo svetlobo. Skratka: resničnost je neodvisna od tega, 
kako jo poznajo posamezniki – je pa seveda za posameznike 
bolje, če jo poznajo pravilno in čimbolj celostno.
Kar se tiče izkušnje občestva Cerkve in navodil njenih pastirjev, 
je že od nekdaj sledeče. Nihče, ki se zaveda smrtnega greha, ne 
sme prejeti sv. evharistije (razen v smrtni nevarnosti, če se mu 
ni mogoče spovedati in se svojih grehov kesa). Ali po domače, 
pred prejemom sv. obhajila se je potrebno spovedati smrtnih 
(=velikih) grehov in prejeti zakramentalno odvezo, glede 
drugih (torej malih) grehov pa zadošča osebno kesanje (npr. 
ob začetku sv. maše). Samo po sebi se razume, da obhajila ne 
more prejeti nihče, ki še ni bil krščen.
Zgolj civilno poročeni, življenje v izvenzakonski skupnosti 
in smrtni greh. Za večje praznike in tudi sicer se včasih 
zgodi, da k obhajilu pristopi kakšen kristjan, ki je zgolj 
civilno poročen oziroma živi v izven-zakonski skupnosti 
in torej za svoje »kvazi-zakonsko« življenje ni prejel 
zakramenta cerkvene poroke. Kristjan, ki pozna pomen 

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Vsaka hiša ima 
svojo sončno in 
senčno stran. 

Vsak človek ima 
svoje slabe in dobre 

lastnosti. 

Ni tako hudobnega, 
da bi v kakšni reči 

dober ne bil. 

Pa tudi tako dober 
ni nobeden, da bi 

se kaj ne pregrešil.

(Anton Martin 
Slomšek)

__________________________

DOGODKI PRED 
NAMI:

- VPIS V VEROUČNO 
ŠOLO: ponedeljek, 5.9. 
in četrtek,  8.9. od 16. 
do 18. ure v dvorani 
župnišča;

- ZAČETEK VEROUČNE-
GA LETA: nedelja 11.9., 
ob 8.30;

- SREČANJE ZA BOLNI-
KE in STAREJŠE: nedelja, 
25.9. ob 8.30;

SVETNIK MESECA
12. oktober

MAKSIMILJAN
CELJSKI

V rimskem mestu Cele-
ia, v današnjem Celju, 
je iz mlade krščanske 
občine izšel škof Ma-
ksimiljan. Rodil se je 

med letoma 226 in 236. 
Starše je izgubil še mlad 

in postal dedič boga-
tega imetja, katerega 

je razdelil med reveže, 
osvobodil je sužnje in 
poromal v Rim, kjer je 

bil posvečen v duhovni-
ka. Bil je tako zgledne-

ga življenja, da ga je 
papež Sikst II. posvetil 

v škofa in ga poslal 
oznanjat evangelij v 

Norik. Svojim vernikom 
je bil pravi oče: lajšal 
je njihove telesne in 

duhovne stiske. Iz Lau-
reaca, kjer je bil njegov 
prvi škofovski sedež, je 
potoval daleč naokoli 
– obiskal je tudi svoje 

rojstno mesto. Ker se je 
upiral čaščenju rimskih 
bogov, ga je rimski so-
dnik obsodil na smrt z 
obglavljenjem. To se je 
zgodilo okoli leta 305.
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