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20. julij 2014 – 28 – 

16. nedelja med letom 

 

KRIŠTOFOVA NEDELJA  

MIVA Slovenija je akcija Katoliške Cerkve, ki preko 
Misijonskega središča Slovenije zbira pomoč za nakup 
prevoznih sredstev in delovnih strojev za misijonske 
dežele. Po domače bi lahko rekli, da kratica MIVA pomeni: 
Misijonarji Imajo Vaše Avtomobile. 
Vsako leto, posebej na Krištofovo nedeljo, se MIVA 
Slovenija z zaupanjem in prošnjo obrača na vse voznike. Ideja »stotin stotina v 
zahvalo za vsak srečno prevožen kilometer« se uresničuje v geslu: Z VESELJEM 
DARUJEM – ŽIVLJENJA REŠUJEM. Zbrani darovi omogočajo Misijonskemu središču 
Slovenije, da preko te akcije pomaga pri nakupu vozil in strojev, ki lajšajo delo, 
krajšajo poti, blažijo revščino, omejujejo lakoto in rešujejo bolnim življenja. 
Zato Cerkev na Krištofovo nedeljo z veseljem blagoslavlja vozila in voznike ter jim 
na priprošnjo sv. Krištofa kliče varstva na vsa pota in ceste življenja. 
Obenem pa v imenu misijonarjev prosi, da ljudje namenijo svoj velikodušni dar za 
nakup vozil, ki jih v misijonih nujno potrebujejo. Misijonarjem je tako olajšano delo 
in omogočeno širše poslanstvo, tamkajšnjim domačinom pa je to pot k rešitvi in 
napredku. 
Naj tudi letošnja akcija MIVA na Krištofovo nedeljo (27. julija) obrodi bogate 
sadove. Hvala vsem, ki boste sodelovali z molitvijo in darovi! 
Z VESELJEM DARUJMO – ŽIVLJENJA REŠUJEMO 
Srečno povsod – vam MIVA želi, 
naj Bog blagoslavlja vse vaše poti! 

Prvi petek in sobota v mesecu: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k 
češčenju Jezusovega Srca.  

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. 
SV. MARIJA ANGELSKA V PORCIJUNKULI, 2. avgust  

Program praznovanja: 
6.00 – začetek spovedovanja 
7.00 – sveta maša – vodi br. Gabrijel Recek 
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  

Ves dan bo priložnost za sveto spoved! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. julij 
17. nedelja med letom 
- Krištofova nedelja 
Gorazd in Kliment 

     800  † Ivan Pirnat 
   930  †† Bogomir Viktor in starši Kunc (obl.) 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: † mama Marta in za duše v vicah 

PONEDELJEK, 28. julij 
Viktor I., papež 

   800  ††  
1800   †† Janez in Helena Dimec 

TOREK, 29. julij 
Marta, svetopisemska žena 

     800  † Franc Tratnik 
1800   v čast Sv Dihu in † Anton Mavrič 

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

   800    †† 
1800   † Neža Požlep (obl.) 

ČETRTEK, 31. julij 
Ignacij Lojolski, duh.  

   800    ni namena 
1800   †  

PETEK, 1. avgust 
Alfonz M. Ligvorij – prvi pe. 

   800    po namenu 
1800   † Ivan Končan 

SOBOTA, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

- prva sobota 
 

   700    †  
   800    †† Brigita Drofenik in Drago Štravs 
  930    †† Štefan, Danijela in Aga 
1100  †  
1500  za FSR 
1800  †† Anton Habjan 

NEDELJA, 3. avgust 

18. nedelja med letom 

Lidija, svetopisemska žena 

     800  † Jože Belaj (obl.) 
   930  †† Mirko (obl.) in Angela Krumpačnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: †† družina Žerovnik in Štrmsek 

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