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26. julij 2015 – 30 – 

17. nedelja med letom 

 

Pomnožitev kruha 
Potem je Jezus odšel na ono stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja.  Šla pa je za 
njim velika množica, ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki.  Jezus je šel na 
goro in tam s svojimi učenci sédel. Bila pa je blizu pasha, judovski praznik. Ko tedaj 
Jezus povzdigne oči in vidi, da k njemu prihaja velika množica, reče Filipu: »Kje naj 
kupimo kruha, da bi ti jedli?« To pa je rekel, ker ga je skušal, zakaj sam je vedel, kaj 
bo storil. Filip mu odgovori: »Za dvesto denarjev kruha bi jim ne bilo zadosti, da bi 
vsak le kaj malega dobil.« Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, 
mu reče: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebcev in dve ribi, a kaj je to za 
toliko ljudi?« Jezus pravi: »Velíte ljudem sesti!« Bilo pa je na onem kraju mnogo 
trave. Možje so torej posedli, kakih pet tisoč po številu. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se 
zahvalil in jih razdelil med sedeče; prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko pa so se 
nasitili, je svojim učencem rekel: »Kosce, ki so ostali, poberite, da se kaj ne izgubi.« 
Pobrali so torej in s kosci, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali njim, ki so jedli, 
napolnili dvanajst košar. Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je storil, so govorili: »Ta 
je zares prerok, ki mora priti na svet.« Ker je tedaj Jezus spoznal, da hočejo priti in ga 
po sili vzeti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.  

Janezov evangelij 6,1-15 

Krištofova nedelja, 26. julij 2015 - Z zaupanjem se obračamo k nebeškemu 
Očetu in ga prosimo,  da naj nas na priprošnjo svetega Krištofa varuje na vseh 
poteh, posebej pa na cestah. Po vseh mašah bomo blagoslavljali vaša prevozna 
sredstva. Vaši darovi bodo namenjeni za nakup vozil našim misijonarjem.  
Naj nas vodi geslo: »Z veseljem darujm – življenja rešujm!« 

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. Matej Nastran 
8.00 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
9.30 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
11.00 – sveta maša – vodi br. Gabrijel Recek 
18.00 – sveta maša – vodi br. Klemen Verdev 

Ves dan bo priložnost za sveto spoved. 

Oratorij 2015 – od 24. do 29. avgusta:  HOČEM BITI SVET    
Staršem, ki ste svoje otroke na oratorij že prijavili, se zahvaljujemo za 
zaupanje. Tiste, ki se še niste  odločili, pa spodbujamo k prijavi.  Vaša 
predhodna prijava nam bo v pomoč pri pripravi aktivnosti v času oratorija, ki 
jih bomo prilagodili  starostni stopnji udeležencev. Informacije o oratoriju 
najdete tudi na župnijski strani www.cecilija.net v rubriki Oratorij 2015.     

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. julij 
17. nedelja med letom  
- Krištofova nedelja 

Joahim in Ana, starši DM 

     800  †† Anči Kamšak in Anica Dolinšek 
   930  †† starši Ratej in Ivan Sotošek 
1800   za župljane in dobrotnike  
1030   Tremerje: †† mama Marta in oče Franc 

PONEDELJEK, 27. julij 
Gorazd in Kliment 

     800  † Ivan Pirnat 
1800   † Katarina Novak 

TOREK, 28. julij 
Viktor, papež 

     800  † Janko Štrukelj 
1800   † Patricia Garrido (30. dan) 

SREDA, 29. julij 
Marta, Lazarjeva sestra 

     800  † Marija Strahovnik 
1800   † duhovnik Ludvik Počivalšek, v zahvalo 

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

     800  † Marija Skale 
1800   † Katja Kozovinc 

PETEK, 31. julij 
Ignacij Antiohijski, duh., red. 

     800  † Franci Druks 
1800   † Jože Bezgovšek 

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

     800  za pozabljene duše v vicah 
1800   † Marija Bovha 

NEDELJA, 2. avgust 

18. nedelja med letom  

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

     700   po namenu  
    800  † Jože Belaj (obl.) 
   930  †† Štefan in Danijela 
1100   †† Maksimilijan Prah in Ludvik Počivavšek 
1800   po namenu 

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