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OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

28. julij 2013 – 30 – 
17. nedelja med letom 

 

SV. MARIJA ANGELSKA V PORCIJUNKULI, 2. avgust 

Porcijunkula je majhna cerkvica na ravnini pod Assisijem, nad njo pa se bohoti 
mogočna bazilika. To je svet kraj, zibelka Frančiškovega bratstva. Tu so bratje 
živeli v skladu z začrtano smerjo, katere hrbtenica je bil evangelij. Vse so imeli 
skupno in se niso borili drug proti drugemu, ampak samo proti sebi: proti napuhu, 
oholosti, zagrenjenosti, zamerljivosti… 
Porcijunkula je bila za Frančiška poseben kraj milosti, zato je bratom naročal, naj 
tega kraja nikdar ne zapustijo. Za pobožne romarje pa je od papeža Honorija III. 
izprosil poseben porciunkulski odpustek, ki so ga na ta dan deležni tudi vsi 
verniki, ki so pod določenimi pogoji pri sveti maši v cerkvi, kjer delujejo 
Frančiškovi manjši bratje. 

PROGRAM PRAZNOVANJA: 
6.00 – začetek spovedovanja 
7.00 – sveta maša – vodi br. Primož Kovač, provincial 
8.00 in 9.30 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
11.00 – sveta maša – vodi g.  opat in gen. vikar Marjan Jezernik 
15.00 – sveta maša za sestre/brate FSR 
18.00 – sveta maša – vodi br. Klemen Verdev 

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k molitvi (ob 
17h) in maši za nove duhovne poklice, v petek bomo lahko dobili tudi 
porciunkuski odpustek ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

NABIRKA ZA MIVO  

Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali  smo 1.050 €. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE 2013  
bo v soboto, 24. avgusta . Poromali bomo h Gospe Sveti in se spotoma ustavili še 
v Globasnici ter pri  sv. Emi.  Prispevek za romanje znaša 20,00 €.  Odhod avtobusa 
izpod stopnic ob 7. uri.  

SKRB ZA CERKEV IN ŽUPNIJSKIH PROSTOROV 

Bog povrni vsem, ki ste v juliju poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih 
prostorov.  Še posebej Bog povrni za tako lepo okrašeno cerkev za porcijunkulo. V 
avgustu so na vrsti župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

Nameni apostolata molitve avgust 2013 

splošni namen 
Da bi starši in učitelji pomagali mladi generaciji odraščati po vesti in v pokončno 
življenje. 

misijonski namen 
Da bi krajevna Cerkev v Afriki z zvestim oznanjevanjem evangelija širila mir in 
pravičnost. 

slovenski namen 
Da bi nas obnovitev posvetitve našega naroda Mariji nagibala k večjemu prizadevanju 
za osebno posvečenje. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. julij 

17. nedelja med letom 
Viktor I., papež 

     800  † Ana Divjak 
   930   † Jožef Ozmec 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: † Anica Lipovšek 

PONEDELJEK, 29 julij 
Marta, Lazarjeva sestra 

   800    v dober namen in za rajne 
1800   v zahvalo 

TOREK, 30. julij 
Peter Krizolog, škof, c. uč. 

  800   † Marija Kopinšek 
1800   † Janez Karner 

SREDA, 31. julij 
Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov 

     800    ni namena 
1800    † Friderik Hajdinjak 

ČETRTEK, 1. avgust 
Alfonz M. Ligvorij, škof, c. uč. 

     800   † Jožefa Vrečer 
 1800   † Ivan Končan 

PETEK, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

- prvi petek 

   700    † Jože Kopinšek 
   800    †† Stanko Svenšek in Drago Štravs 
  930    za vse žrtve 2. sv. vojne in za duše v vicah 
1100  † Ivanka Žerdoner 
1500  za FSR 
1800  †† Anton Habjan 

SOBOTA, 3. avgust 
Martin, menih - prva sobota  

  800    ni namena 
1800  † Tomaž Mastnak 

NEDELJA, 4. avgust 

18. nedelja med letom 

Janez M. Vianney, arški župnik 

     800  † Jože Belaj (obl.) 
   930   † Matilda Krajnc (30. dan) 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: †† starši Žerdoner 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


