
Prijavnica na termin za 
češčenje Najsvetejšega

Ime in priimek:

___________________________________________________

Župnijska Karitas/Župnija:

___________________________________________________

Telefonska številka:

___________________________________________________

Prijavljam se za molitev pred Najsvetejšim 
za termin petek od 8.00 do 9.00 (obkrožite):

a) Vsak teden

b) Enkrat mesečno 
 ( 1., 2., 3. ali 4. petek v mesecu) 

c) Enkrat ali nekajkrat v letu: 
 Datum/i:_________________

Prijava pri Saraji Hribernik:

elektronsko: saraja.hribernik@karitasce.si

ali

telefonsko: 051 278 481 (Saraja)

ali

po pošti: izpolnite priloženo prijavnico in jo 
pošljite na: Ško�ijska Karitas Celje, 

Muzejski trg 8, 3000 Celje.

MOLITEV IN ČEŠČENJE 
PRED NAJSVETEJŠIM 

ZAKRAMENTOM



Molitev in ŠKC

Mama – vdova, ki bolno hčerko vsako-
dnevno neguje že več kot 30 let - je obu-
pana. Delček upanja je zaznati, ko pove, 
da so ji zdravniki rekli, da so storili vse, 
kar je v njihovi moči.  Za hčerko ne ve, 
ali bo današnji dan še eden od slabih 
dni v zadnjem letu in pol:  napori brez 
napredka, hčerina otopelost za vse ali 
se bo morda danes le pričelo obdobje 
dobrih dni in bo nato naslednjih nekaj 
mesecev hčerka tudi sama malo hodila 
po stanovanju. Upa, da pa jo morda da-
nes le uspe prepričati, da sede v invalid-
ski voziček in se malo popeljeta okrog. 
Mama pravi, da ji je težko, da večkrat 
ne zmore. Z rahlim sramom pove, da 
ji lahko pomaga samo še Bog. Tako bi 
si želela, da bi župnik za njeno hčerko 
prižgal svečo v cerkvi.

Ona in še mnogo ljudi, ki so se zatekli 
k nam, prosijo za molitev. Res je, da se 
ljudje redko na nas obrnejo s prošnjo 
za molitev.  A je v marsikateri stiski, 
gesti, načinu življenja, ta prošnja izra-
žena - brez besed. 
Ko postorimo vse, kar je v naših mo-
čeh, tudi mi včasih ponižno stopimo 
pred Gospoda in mu predamo ter iz-
ročimo naša srca, življenja, dejanja, da 
omogoči, da obrodijo sadove.
Molitev potrebujemo vsi: sodelavci Ka-
ritas, uporabniki naše pomoči in naši 
dobrotniki.
Želimo vas nagovoriti in navdušiti, da 
bi se tudi v vaši Karitas večkrat zbrali 
pred Najsvetejšim k molitvi za druži-
ne in starejše, za posameznike in tujce, 
za vse, ki jih srečujemo in jim poma-
gamo z našo pomočjo. K molitvi za vse 
sodelavce, da bomo vztrajali v dobrot-
ljivi ljubezni in ne bomo omagovali, ko 
bo hudo. K molitvi za vse ljudi dobre 
volje, ki darujejo in nam pomagajo po-
magati. Vsi potrebujemo varstvo in po-
moč našega Odrešenika. 

Molitvena skupina v celjski stolnici:

•   V celjski stolnici sv. Danijela že več let po-
teka vsakodnevno češčenje Najsvetejšega. 
Vrata stolnice so odprta vsakomur. Češčenje 
omogočajo stalni molivci ali molitvene sku-
pine, ki imajo svoje redne termine. Običajno 
gre za 1 uro na teden.

•   Preko ŠKC bi radi rezervirali termin češče-
nja: vsak petek od 8.00 do 9.00.

•   Vas pa prosimo in vabimo, da se priklju-
čite molitvi za potrebe dobrodelnosti. Če se 
čutite nagovorjeni, lahko sodelujete kot po-
samezniki ali skupaj, kot sodelavci vaše Kari-
tas. Lahko gre za redno molitev pred Najsve-
tejšim, lahko le enkrat v mesecu ali enkrat v 
letu.

•   Ne glede na to, ali se boste odločili za aktiv-
no sodelovanje pri molitvi ali ne, vas vabimo, 
da kadarkoli sporočite namene, za katere bi 
radi, da so vključeni v molitev. Saj molitveno 
povezanost v karitativnem delu potrebujemo 
vsi.

•   Predviden pričetek je v juniju 2017. Sicer 
pa se bomo o več pogovorili z vami po telefo-
nu, ko se boste (pri)javili.


