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VABILO NA LEPO NEDELJO – 30. avgusta ob 10.30 
 

Pred nami je praznik župnije: lepa nedelja, ko se bomo kot župnijsko 

občestvo z zunanjo slovesnostjo priporočili in izročili naši zavetnici sv. Katarini 

Aleksandrijski in prosili božjega blagoslova za naše družine, mlade, ostarele … 

Naj nam izprosi poguma in trdnosti za vsakdanje pričevanje vere. Častimo jo kot 

zavetnico deklet, mladine, tiskarjev, filozofov, študentov in poklicev, ki imajo 

opravka z noži. Prav gotovo ima vsak veliko prošenj in zahval, da naša zavetnica 

posreduje pri Bogu. Lepa nedelja je priložnost za duhovno okrepitev in srečanje 

z drugimi. Zato povabljeni na lepo nedeljo, 30. avgusta, ko bo slovesno sveto 

mašo ob 10.30 vodil zlatomašnik g. Ciril Kocbek, župnik v Kungoti. Pred mašo, 

ki je predvidena zunaj na prostem, bo procesija. Sodelovala bo tudi Frajhajmska 

godba.  
 

Oratorij: ZAUPAM, ZATO SI UPAM 
V nedeljo, 23. 8,. se je uspešno zaključil 12. oratorij, ki je potekal pet dni. 

Letošnji oratorij, katerega geslo je bilo Zaupam, zato si upam, je predstavil 

svetopisemski lik: kraljico sv. Estero. Oratorij je šola, ker nas uči za življenje; je 

dvorišče, kjer se srečujemo v veselju in 

razigranosti; je dom, ki sprejema vsakega; in 

končno, oratorij je župnija, ki uvaja v življenje 

vere. Za 32 otrok je skrbelo 11 animatorjev in 

pomočnikov. Hvala kuharicam za kosilo (Mariji 

Kašman, Franji Krajnc in Bojani Volmajer), 

tiskarstvu Čepe iz Selnice za majice, Foto Anki 

za spominsko fotografijo, zahvala tudi gasilcem 

za dvorano in vsem, ki ste kaj prispevali ali 

oratorij duhovno podprli z molitvijo. Hvala 

staršem za zaupanje in animatorjem za služenje.  

 
» Zaupam Ti, Gospod. Le Ti poznaš mojo pot. Hvala, da me vodiš in daješ mi objem, ki 

utrjuje upanje, zaupam Ti Gospod.« (Iz himne oratorija) 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA IN AKCIJA MIVA  

Tudi letos smo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu vozil, 26. julija 

2020, zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja 

Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so potrebe 

po prevoznih sredstvih naših misijonarjev v letošnjem 

letu še posebno velike. Vlade v deželah tretjega sveta 

že v normalnih razmerah ne zmorejo poskrbeti za 

najosnovnejše potrebe številnih svojih prebivalcev. S 

pojavom pandemije covida-19, zaprtjem javnega življenja ter posledično 

nezmožnostjo ljudi, da bi si zaslužili svoj »vsakdanji kruh«, pa se je njihovo 

že tako uborno stanje še poslabšalo. S tem bo zagotovo večji del bremena 

ponovno padel na ramena naših misijonarjev. Vozila, kupljena preko darov 

akcije MIVA, pa so jim pri njihovem delu za uboge v neizmerno pomoč. Z 

njimi namreč lahko naredijo veliko dobrega. Koronavirus naših misijonarjev 

zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati dobro! Ljudem bodo pomagali, 

kolikor je le v njihovih močeh. Misijonsko središče Slovenije se v imenu naših 

misijonarjev za zbrano nabirko iz srca zahvaljuje. 

»Z veseljem darujem – življenja rešujem!« 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Sedemdeseta leta in še več, so časti vredna. Vsak po svoje mora biti 
zadovoljen. Naše življenjske poti so nepredvidljive. Hvala Bogu, da smo 
jih dočakali. Stara leta ne prizanesejo. Zdravje nam peša in se začnejo 
težave. Vse, kar nas prizadene, moramo prenašati potrpežljivo. Tolažimo 
se z veliko dobre volje. Vsaka naša pot je božja usoda. Bodimo veseli in 
zadovoljni, da smo danes lahko med sovrstniki. 
Vedno bodimo vzor mladim, ker tudi oni bodo starejši in nobeden ne sumi 
na bodočnost.                                                                  Štefka Rihter 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Da bi vsak od nas odkril radost življenja 

25. 6. 2020, Marijino sporočilo v Medjugorju: 

»Poslušam vaše vpitje in molitve in posredujem za vas 

pri svojem Sinu Jezusu, ki je pot, resnica in življenje. 

Otročiči, vrnite se k molitvi in odprite svoja srca v tem 

milostnem času in pojdite po poti spreobrnjenja. Vaše 

življenje je minljivo in brez Boga nima smisla. Zato sem 

z vami, da vas vodim k svetosti življenja, da bi vsak od 

vas odkril radost življenja.« 
 



                         

KATEHEZA (verouk) KOT SEME 

»Slomšek je rekel učiteljem: »ČE HOČEŠ DRUGEGA VNETI, MORAŠ SAM 

GORETI.« Katehetsko delo, naj bo še tako zavzeto in goreče, je nezadostno, če 

ga ne podprejo starši. Sicer se zgodi z otrokom podobno kakor z rožo, ki jo 

skrbno posadimo, pognojimo in ji damo lep 

okrasni lonček. Nihče pa je ne zaliva. Hkrati 

spoznavam svojo lastno neizkušenost, vendar 

zaupam, da Božja milost vpliva na nas vse, da je 

seme vrženo. Tudi kateheza na daljavo je klicala k 

izvirnosti posameznika in prav tako verjamem, da 

je spodbudila k razmišljanju, kaj nam sveta maša 

dejansko sploh pomeni, kar bo zagotovo milostno 

osvetlilo tudi vero.«                            Sabina Barlič  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gospod, z negotovostjo vstopamo v novo veroučno in šolsko leto, saj še vedno 

živimo v globoki, tihi vojni, ki ubija telo in dušo. Zdi se, da Si nem, ničesar ne 

spregovoriš. V tišini poslušam in čakam, kdaj boš spregovoril. 

Oprosti moji neveri, Gospod. Vem, da si vsak trenutek ob meni, da mi govoriš 

po Svetem pismu, da me objemaš s svojo ljubeznijo pri vsaki mašni daritvi, ko 

me nagovarjaš po Božji Besedi, po duhovniku, po prijateljih ... Gospod, pomagaj 

mi rasti po tvoji Besedi, želim biti uporabno orodje v Tvojih rokah, zato Te 

prosim za milost in modrost, ki mi je potrebna za izpolnjevanje Tvoje volje. 

Prosim te blagoslova zase, za vse moje drage, za vse veroučence in starše, za 

vse katehete. Gospod vem, da brez tvojega blagoslova in tvoje pomoči, ni 

mogoče ničesar storiti. Prosim te Gospod, da nas spremljaš na vseh poteh, da 

nas vodiš v mislih, besedah in dejanju. Amen                                  Marija Kašman 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

SEZNAM ČIŠČENJA in KRAŠENJA CERKVE od 29. 8. 2020 do 7. 2 2021 

29. 8. in 5. september Družina Krecenbaher – Sp. Robnik 

12. in 19. September Družina Cepec – Žlek 

26. september in 3. oktober Družina Plošnik – Firšt 

10. in 17. oktober Družina Cojzer – Pečšošter 

24. in 31. oktober Družina Štrablek Silva 

7. in 14. november Družina Poglajen Marija, Jože 

21. in 28. november Družina Lipnik – Kuglvirt 

5. in 12. december Družina Rihter – Krajcvirt 

19. in 24. december Družina Rihter – Črešenk 

31. december in 9. januar 2021 Družina Glažar – Lešenk 

16. in 23. januar Družina Kašman – Rihter Alojzija 

30. januar in 7. februar Družina Garmut – Doršenk 

Bog povrni za skrbno urejanje našega svetišča in župnišča. Hvala!                                                        

POVABILA:  
 

➢ 6. september – katehetska nedelja in začetek veroučnega leta. Po sv. 

maši ob 10.30 bo srečanje staršev vseh veroučencev in vpis. 

➢ 11. september – molitveni dan za duhovne poklice letos ne bo za 

celotno škofijo na Ptujski Gori, ampak bo po dekanijah. Za našo 

dekanijo bo v Vuhredu molitvena ura ob 17. uri, ob 18. uri pa sv. maša. 

Bog povrni vsem za molitev. 

➢ 19. september: 38. Stična mladih bo letos posebna, saj bo organizirana 

po (nad)dekanijah. Potekala bo tudi v Slovenj Gradcu. 

➢ 27. september – Slomškova nedelja 

➢ Romanje na Češko je predvideno od 1. do 3. oktobra 2020. Vse je še 

v zraku. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

HVALEŽNI ZA DOGODKE: 

o Na praznik Marijinega Vnebovzetja smo obnovili izročitev 

slovenskega naroda Mariji in ji posvetili sami sebe, naše družine, 

bolne, rojake po svetu in vso domovino. 

o Kot vsako leto smo tudi letos na god sv. Roka obhajali sv. mašo za vse 

žive in rajne gozdarje. Zemlja (gozd) je tudi naš skupni dom in Bogu 

hvala, da lahko zanj skrbimo in ga občudujemo. Zato je prav, da se 

Bogu zahvalimo za vse, kar nam uspe pri delu v gozdu. Naj bo to 

naporno in težko delo varno ter blagoslovljeno. Gozdarji se s skrbnim 

gospodarjenjem trudijo, da je naše stvarstvo še lepše. 

o Sledite nam: https://www.facebook.com/zupnijaKaplaNaKozjaku/ 

o Spremljajte nas na spletni strani: https://zupnija-kapla.rkc.si/ 

o 5. septembra goduje sv. Mati Terezija, ki je dejala: »Svet je izgubljen 

zaradi pomanjkanja miline in ljubeznivosti. Ljudje koprnijo po ljubezni, 

ker se vsakemu tako zelo mudi.« 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ZA DOBRO VOLJO  

– V zaporu. V nekem zaporu duhovnik obiskuje zapornike. Z enim od njih začne 

pogovor: »Zakaj si tukaj?« – »Ker so okna previsoka, rešetke pa predebele.« 

– Slikar sedi ob morju in slika sončni zahod. Gospa po tiho 

reče možu: »Glej, kako se moraš mučiti, če nimaš 

fotografskega aparata.« 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Župnijski list izdaja župnijski urad Kapla. J. Motaln, žpk, telefon: 031 583 626, e-mail: joze.motaln@rkc.si 

https://www.facebook.com/zupnijaKaplaNaKozjaku/
https://zupnija-kapla.rkc.si/
mailto:joze.motaln@rkc.si

