
Pastoralne novice Škofije Celje za OKTOBER 2022 
 
 
Oktober - mesec rožnega venca 
 
Vedno znova smo povabljeni v mesecu oktobru k molitvi rožnega venca, v letošnjem oktobru 
pa še posebej k molitvi za župnijo in za dobro izbiro članov novih ŽPS. 
 
Ob izbiranju novih ŽPS lahko molimo tudi naslednjo molitev: 

Molitev za modro izbiro članov župnijskega pastoralnega sveta  

Dobri Bog, 
pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, 
dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. 
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah 
po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, 
ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje 
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. 
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani 
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, 
pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj 
skrbeli za bogato življenje naše župnije.  

Vabljeni, da z župnijskim svetom in župnijo molimo za našo župnijo: 
 

Molitev za našo župnijo: 
 
Gospod, vse si nas poklical, 
da bi poslušali tvojo besedo, hodili skupaj 
kot bratje in sestre ter gradili skupnost, 
ki bo očitno znamenje tvoje ljubezni v tem svetu. 
Prosimo te, daj nam obilje Svetega Duha. 
Odpri naše srce, razsvetli razum in vžgi voljo. 
Pomagaj nam spoznati pot prihodnosti naše župnije, 
ki nam jo kažeš ti, in daj, 
da bomo z veseljem in pogumom skupaj stopili nanjo. 
Naj vse naše načrte in dejavnosti spremlja 
tvoja previdnost in blagoslov. 
 
Sveti (sveta) ________, prosi za nas! 

___________________________________________ 
 
Letošnji teden za življenje 
 
z naslovom “Ne zavrzi življenja“, bomo obhajali med 2. - 9. oktobrom 2022. 
 



Škofijska konferenca, 5. oktober 2022, Celje - Sveti Duh 
  
Vse duhovnike, redovnike in diakone lepo vabimo na škofijsko konferenco, ki bo 5. 10. 2022, 
pri Svetem Duhu v Celju. 
 Škofijska konferenca je namenjena srečanju in skupnemu pogovoru ob 
pomembnejših temah in vsebinah za našo škofijo. Na oktobrski konferenci se bomo 
pogovarjali o predlogu pastoralne vizije za našo škofijo, ki ga je pripravil škofijski strateški 
svet. Vizijo bi radi oblikovali vsi skupaj, zato smo vabljeni, da si podelimo v skupnem 
razmisleku in pogovoru ideje in misli.  
            Bratsko srečanje pa bomo začeli in zaključili ob skupni molitvi, druženju in okrepčilu. 
Res lepo vabljeni vsi. Vse, ki se zaradi upravičenih razlogov ne boste mogli udeležiti 
konference pa lepo prosimo, da zaradi organizacijskih razlogov sporočite odsotnost na 
škofijski ordinariat Celje. Hvala. 
  
Program: 
9.00 - zbiranje, kavica, klepet 
9.30 - 10.00 - molitev dnevne ure v župnijski cerkvi 
10.00 - 13.00 - pogovor ob iskanju vizije škofije Celje 
13.00 - kosilo 
___________________________________________ 
 
Romanje treh narodov, 8. oktober 2022, Beltinci 
 
Škofija Murska Sobota bo v soboto, 8. oktobra 2022, v Beltincih gostila že tradicionalno 
srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov. Geslo srečanja je SKUPAJ NA POTI VERE IN MIRU.  
 Vabljeni smo, da se tega srečanja udeležimo duhovniki in verniki iz cele Slovenije. 
Molitveni program pred sveto mašo se bo začel ob 9. uri, slovesno sveto mašo bo ob 10. uri 
daroval soboški škof msgr. dr. Peter Štumpf, pridigal bo varaždinski škof msgr. dr. Bože Radoš, 
ob sklepu svete maše pa nas bo nagovoril győrski škof msgr. dr. András Veres. Po sveti maši 
bo kratek kulturni program, ki ga pripravljajo tri folklorne skupine in godba na pihala. Na 
samem prizorišču bo za romarje tudi možnost malice/kosila, kakor tudi za vse duhovnike in 
škofe. 
Še vedno se lahko prijavite na pastoralna.sluzba@skofija-sobota.si.  
 V petek, 7. oktobra 2022, bo v Beltincih tudi molitveno srečanje mladih iz vseh treh 
držav, ki se bo začelo ob 21. uri in bo trajalo celo noč. Poskrbljeno bo tudi za prenočišče v 
športnih dvoranah šol oz. po gasilskih domovih.   
___________________________________________ 
 
Uvodno srečanje ob začetku katehetskega leta, 15. oktober 2022, Šentjur 

Ob začetku katehetskega leta vabljeni duhovniki kateheti, katehisti in katehistinje k sveti 
maši in srečanju z naslovom »Zapeljal si me, Gospod ...« (Jer 20,7), ki bo v soboto, 15. 
oktobra 2022, ob 15.00 v župnijski cerkvi v Šentjurju. Program bo spodbuda za goreče in 
misijonsko delo v katehezi. Predstavljeni bodo prakse v iskanju novih pristopov in nekatera 
gradiva/pripomočki.  
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Izbira članov župnijskih pastoralnih svetov 

V nedeljo, 16. oktobra 2022, bomo v župnijah celjske škofije izvedli izbiranje članov novih 
župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandat bo trajal štiri leta, do leta 2026 oz. do datuma, 
ko bo novo izbiranje ŽPS na področju celotne Slovenije.  

 Izbira sodelavcev je pomemben proces, zlasti v luči spremenjenih okoliščin, ko je 
duhovnikov manj, župnijska občestva pa so poklicana, da bolj aktivno vstopijo v sodelovanje 
pri misijonskem in evangelizacijskem poslanstvu župnije, pa tudi v skupno skrb za praktične 
župnijske zadeve, kjer lahko razbremenijo duhovnika. Ves proces pa naj molitveno podpira 
župnijsko občestvo, da bo Gospod odprl srca vernih za delovanje Svetega Duha. 

___________________________________________ 

Diakonsko posvečenje, 16. oktober 2022, Vojnik 

V nedeljo, 16. oktobra 2022, bodo ob 15.00 prejeli diakonsko posvečenje v Vojniku 
naslednji pripravniki na stalni diakonat: Karel Brezovšek iz Župnije Vojnik, Roman Kavšak iz 
Župnije Šoštanj in Jože Prislan iz Župnije Mozirje. Prav tako bo diakonsko posvečenje prejel 
fr. Drago Ferencek, bogoslovec reda dominikancev. 

___________________________________________ 
 
Misijonska nedelja, 23. 10. 2022, Rogaška Slatina 

Za pripravo obhajanja letošnje misijonske nedelje je na vrsti celjska škofija, zato bo srečanje 
podpornikov in molivcev za misijone in misijonarje in vseh, ki želijo spoznati misijonsko delo, 
potekalo v Rogaški Slatini v nedeljo, 23. oktobra 2022. Ob 15.00 bosta molitvena ura in 
pričevanje misijonarjev, ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo vodil celjski škof Maksimilijan.  

___________________________________________ 

Vabljeni smo k udeležbi na Duhovniških in diakonskih dnevih 

Nadškofije Maribor na temo: Poslušanje, razločevanje in strpnost, ki bodo od 24. - 26. 
oktobra 2022 v Rogaški Slatini. V prilogi je program in dnevni red dogodka in prijavnica v 
primeru bivanja. Organizatorji sicer zaradi omejenega števila sob vabijo, da se dogodka, če 
se da, udeležite tako, da se vsak dan pripeljete od doma, predvsem tisti, ki ste bližje Rogaški 
Slatini, ali pa se dogovorite za bivanje v bližnjih župnijah. 

___________________________________________ 
 
Letošnje jesenske počitnice bodo med 29. 10. - 6. 11. 2022. 
 
 


