
Dogodki
Oznanila župnije Unec

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

 
- VPIS V VEROUČNO ŠOLO: 
četrtek, 6.9., od 16. do 18. ure;

- SVETA MAŠA OB ZAČETKU 
VEROUČNEGA LETA in 
BLAGOSLOV TORB: nedelja, 
9.9. ob 8.30;

- SREČANJE BOLNIH IN 
STAREJŠIH: nedelja, 24.9., ob 
8.30;

- ŽEGNANJE V IVANJEM SELU: 
nedelja, 30.9., ob 10. uri; 

DUH, KI OŽIVLJA TUDI ŽUPNIJSKO SKUPNOST
Jezus ponovno zatrjuje, da je njegovo telo resnična jed 
in kri resnična pijača. Mnogi poslušalci tega sporočila 
ne sprejmejo. Jezusa trumoma zapuščajo. Ostane le 
skupina privržencev, zbrana okrog apostola Petra. 
Današnje stanje ni veliko drugačno. Poznamo skupno-
sti kristjanov, ki trdijo, da ne verujejo v Jezusovo nav-
zočnost pod podobama kruha in vina na naših oltarjih. 

Priznajo sicer, da je Jezus spremenil kruh v svoje telo, a da je to storil le pri 
zadnji večerji. »Mi danes obhajamo le spomin na oni enkratni dogodek«, 
pravijo, in se klicujejo se na Jezusove besede: »Če ne boste jedli telesa Sina 
človekovega in pili njegove krvi, ne boste imeli življenja v sebi«. Tako utegne 
kdo sklepati, da bi duhovnost teh ljudi morala biti mrtva, saj nima od česa 
živeti. Kako si to razlagati?
»Duh je, ki oživlja, telo ne koristi nič,« nam zagotavlja Jezus. To pomeni, da 
tudi mi, ki verujemo v Jezusovo resnično navzočnost v posvečenem kruhu, 
tega le takrat prav prejemamo, kadar to delamo v duhu, v veri in ljubezni. 
Sam zunanji obred brez duha nič ne koristi.
Iz dobrih del in lepega krščanskega življenja tistih, ki se z Jezusovim telesom 
ne hranijo, pa smemo sklepati, da jih oživlja in da jim navdihuje dobroto tisto 
razumevanje obhajanja Jezusove zadnje večerje, do katerega so se spo-
sobni povzpeti. Spomniti se moramo pogostih Jezusovih besed: »Kdor more 
razumeti, naj razume«. Oživlja pa jih še nekaj, Božja beseda. Z njo se hranijo 
in z njo nadomeščajo, kar bi jim sicer dajalo prejemanje obhajila. Opirajo 
se na Jezusovo izjavo, da je njegov pravi učenec tisti, ki njegovo besedo 
posluša in izpolnjuje. 
Naša misel gre še dalje. Odkriva duhovnost in dobra dela tudi pri nekaterih, 
ki se ne hranijo ne z Jezusovim telesom in ne krvjo. Upravičeno smemo skle-
pati, da jih oživlja Jezusov Duh od znotraj. Ta namreč ni vezan ne na kruh, 
ne na besedo in na nič zunanjega, temveč veje, kjer hoče, in oživlja, kogar 
hoče.
Tudi če se oznanja evangelij na najboljši možni način, to ne zagotavlja, da 
ga bodo ljudje sprejeli. Tega se je dobro zavedal Jezus, ki je evangelij goto-
vo znal oznanjati. 
Če ga zavrne kdo, ki ga je razumel, je za svoj »ne« odgovoren sam. Če pa 
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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, zatem v 
pogrebnem zavodu.
Hvala ker namesto cvetja 
darujete za maše in cerkev.

3. Listke nedeljskih in prazničnih sv. maš, otroci lepijo v li-
turgični zvezek. Če so otroci pri maši v cerkvi, kjer ne de-
lijo listkov, starši v liturgični zvezek napišejo, kje so bili pri 
maši, in se podpišejo.

4. V  učilnici  otroci  ne  uporabljajo  raznih  elektronskih  
naprav  (gsm,  mp3, tabličnih računalnikov) in vanjo ne 
prinašajo hrane in pijače.

5. Za  prejem  zakramentov  potrebna redna udeležba in 
sodelovanje pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah v do-
mači cerkvi. Samo reden obisk verouka za to ne zado-
šča. Tega se bomo striktno držali!
6. Starši, poskrbite, da otrok redno izpolnjuje dolžnosti, ter 
manjka pri verouku ali maši, le iz tehtnih in upravičenih 
razlogov. Starši ste otroku prvi zgled vere in poštenosti, 
sicer je vse brez smisla.

OBVESTILA

VPIS V VEROUČNO ŠOLO (6.9.)
Vpis v veroučno šolo bo potekal v četrtek, 6.9. od 16. do 18. 
ure v župnišču na Uncu.

ZAČETEK VEROUČNEGA LETA (9.9.)
V nedeljo, 9. septembra, bomo imeli ob 8.30 sveto mašo, ob 
začetku veroučnega in šolskega leta. Starši, otroci in drugi 
domači, z veseljem pridite k tej sveti maši, da bomo svoje 
prizadevanje izročili v Božje varstvo in Vsemogočnega prosili 
za pomoč. Pri maši bomo blagoslovili šolske torbe s potreb-
ščinami z željo, da bi bilo šolsko leto blagoslovljeno.

SREČANJE OSTARELIH IN BOLNIH (23.9.)
Srečanje bo potekalo v nedeljo 23.9., pri sveti maši ob 8.30. 
Med mašo bomo obhajali zakrament sv. bolniškega mazilje-
nja. Omogočite vsem starejšim s prevozi prihod v cerkev. Po 
maši bo v dvorani pogostitev. Priložnost bo za sveto spoved 
ali pogovor.

ŽEGNANJE V IVANJEM SELU (30.9.)
Žegnanje v Ivanjem selu bo v nedeljo, 30.9. ob 10. uri. Vablje-
ni vsi vaščani, da se priporočimo Bogu za blagoslov v ivanj-
ski soseski, na priprošnjo svetega Hieronima. Ofer pri maši bo 
namenjen potrebam podružne cerkve.
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ga zavrne kdo, ki ga ni mogel razumeti, pade odgovor-
nost na tistega, ki je slabo oznanjal.

Kdor popači veselo novico, da bi jo naredil prebavljivo, 
je podoben hvalisavemu mešetarju. Ne zanima ga re-
snica, temveč aplavz, ki ga bo deležen. Temu sodobno 
pravimo populizem in se razrašča žal tudi v cerkvi. To 
pa je ravno tisto, česar Jezus ni iskal. Pazite se takšnih 
mešetarjev, nam vzklika tudi danes, ko človek išče po-
polno svobodo.
Takšno populistično mišljenje in delovanje,  se lahko 
vtihotapijo tudi med teologe, strokovnjake za moralna 
vprašanja, duhovnike, »dejavne«  kristjane in kristjanke, 
lažne preroke.
»Pa kaj misli papež, škof, duhovnik, katehet?« – pravijo – 
»Kaj se ne zaveda, da si bo s takim govorjenjem odtujil 
številne moške, številne ženske, številne mlade ljudi?«
Takšni mešetarji so tudi kristjani »na ameriški način«, ki 
bi radi pogojevali Božjo besedo z anketami, ali všečno-
stjo. Ti ljudje pozabljajo, da Jezus dvanajsterim, zmede-
nim zaradi svojega nauka preprosto reče: »Ali hočete 
tudi vi oditi«?
Tudi nas kot posameznike ali župnijo sprašuje isto. Od 
nas je odvisen odgovor in nato naše delovanje.

župnik Gregor

NOVO VEROUČNO LETO
Kmalu se  bo začelo novo šolsko, pasto-
ralno in veroučno leto. Glavni namen    
verouka    in  verske vzgoje je,    da    otro-
kom    pomagamo spoznavati vero v Je-

zusa in žvljenje po njej. S tem želimo narediti predvsem 
nekaj dobrega za njihovo osebno življenje.  Verouk  
predstavlja  dopolnitev  in nadgradnjo  verske  vzgoje,  
ki  se  začne  v  družini, doma. Brez  sodelovanja  staršev  
pri  verski  vzgoji,  zgolj obiskovanje  veroučnih  ur,  ne  
bo  prineslo pričakovanih  sadov, zato tega v župniji ne 
bomo dopuščali.  Vse  starše  vabim  k pripravljenosti in 
predvsem odgovornosti,  da  skupaj  naredimo  nekaj  
dobrega za njihove otroke.
Veroučno leto, se bo tako kot običajno začelo z vpi-
som, ko boste starši kupili tudi nove veroučne zvezke. 
Otroke vpisujejo samo starši. Vpis je  obvezen  za  vse  
veroučence  vseh  razredov.  Vpis  je  možen  s  podpi-

sanim spričevalom preteklega  leta  in  s  plačanim  pri-
spevkom za kurjavo in vzdrževanje,  ki  znaša    30  EUR na 
otroka, ter za delavni zvezek, učbenik in liturgični zvezek, 
20 EUR.  Vsi kateheti vas prosimo, da spremljate vsa po-
drobnejša navodila in informacije v  zvezi z veroukom pri 
rednih nedeljskih oznanilih in na internetni strani župnije.
Vpis v veroučno šolo bo potekal, v četrtek 6.9., od 16. do 
18. ure, v dvorani župnišča na Uncu. Začetek verouka bo 
v ponedeljek, 10.9.
Maša ob začetku katehetskega leta bo v nedeljo, 9.9. 
ob 8.30.
Z letošnjim pastoralnim letom, bomo začeli skupno kate-
hezo, verouk za obe župniji, Unec in Rakek, ki bo potekal 
na Rakeku. Izjema je le 1. in 2. razred, ki bo kakor doslej 
potekal na Uncu. Tako bomo s kateheti  lažje koordinirali 
in uskaljevali pastoralne obveznosti, in jih oblikovali bolj 
celostno in kakovostno. 
Kljub temu, da bo kateheza potejala drugje, za vse un-
ške veroukarje (farane) velja, da ostanejo povezani z 
unško župnijo, tako pri bogoslužju, kot pri ostalih praktič-
nih rečeh v življenju župnije.

VEROUČNI URNIK 2018

1. RAZRED četrtek ob 17. uri Unec Vladimira Ivančič
2. RAZRED četrtek ob 17. uri Unec Vladimira Ivančič
3. RAZRED ponedeljek ob 17. uri Rakek s. Katja
4. RAZRED četrtek ob 17. uri Rakek Marjeta Hribernik
5. RAZRED torek ob 16.30 Rakek Antonija Peteh
6. RAZRED torek ob 16.30 Rakek Edes Prešeren
7. RAZRED ponedeljek ob 16. uri Rakek s. Katja
8. RAZRED torek ob 15.30 Rakek g. župnik
9. RAZRED četrtek ob 15.30 Rakek g. župnik

PRAVILA VEROUČNE ŠOLE:

1. Otroci k verouku prihajajo redno in točno. Če otrok 
manjka pri verouku, naj mu starši napišejo opravičilo.
2.  K  vsaki  uri  otroci  prinesejo  urejen  liturgični  zvezek,  
zvezek  z  narejeno domačo nalogo, učbenik ter pere-
snico. Za  zvezek in liturgični zvezek so odgovorni  verou-
čenci  sami.  Izgovorov  o  izgubljenem  zvezku  ne  bomo 
upoštevali.

MISEL ZA ŽIVLJENJE

Gospod, ne daj mi preveč 
razuma,

 toda dovolj, 
da bom razumel življenje 

in ljudi.
Ne daj mi preveč moči, 

toda dovolj za delo.
Ne daj mi preveč uspeha, 
toda dovolj, da bom znal 

živeti in pomagati.

Ne daj mi tudi preveč 
pokornega prilagajanja, 
toda dovolj samozavesti,
da bom lahko opravljal 

svoje dolžnosti.
Gospod, kakšno mešanico 

sreče in trpljenja 
mi želiš dati, to prepustim 

tebi.
Samo pomagaj mi, da 

bom danes srečen.«

(Phil Bosmnans)

SVETNIK MESECA
3. september

GREGOR  VELIKI

Za Leonom I. je Gregor 
I. drugi in edini papež, ki 
mu je zgodovina prisodila 
naslov Veliki. Zaslužil si ga 
je, ker je modro vodil kr-
milo Kristusove Cerkve v 
času, ko je stari vek preha-
jal v srednjega. Razumno 
je povzel pridobitve dote-
danjih krščanskih stoletij 
in jih kot skrbno urejeno 
dediščino izročil priho-
dnjim. Bil je prvi papež iz 
vrst zahodnega meništva, 
zato je mogel benediktin-
skemu redu naložiti dol-
žnost misijonarjenja med 
novimi evropskimi po-
ganskimi narodi. Zapustil 
je globoke duhovne spise, 
preuredil je bogoslužje in 
petje (gregorijanski koral), 
kar je vse imelo stoletno ve-
ljavo. Bil je res ‘Božji kon-
zul’, kakor je zapisano na 
njegovem grobu: namreč 
od Boga poslani pomočnik 
vsemu človeštvu in sveto-
valec ljudem kot glasnik 
Božje volje.
Rodil se je v Rimu okoli 
leta 540 v patricijski (ple-
miški) družini. S šolanjem 
v visokih krogih si je pri-
dobil temeljito izobrazbo. 
S podedovanim premože-
njem je zgradil šest bene-
diktinskih samostanov na 
Siciliji in enega v Rimu, v 
svoji rojstni hiši, kjer se je 
naselil tudi sam. Po smrti 
papeža Pelagija leta 590 
je bil soglasno izvoljen 
za njegovega naslednika. 
Umrl je leta 604.
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