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2. avgust 2015 – 31 – 
18. nedelja med letom 

 

Ko je torej množica videla, da ondi ni Jezusa in ne njegovih učencev, so sami 
stopili v čolne, šli v Kafarnaum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in mu 
rekli: »Učenik, kdaj si prišel semkaj?« Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, 
povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od 
hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno 
življenje in ki vam jo bo dal Sin človekov; njega je namreč s svojim pečatom 
zaznamoval Oče, Bog.« Rekli so mu torej: »Kaj naj delamo, da bomo izvrševali 
božja dela?« Jezus jim je odgovoril: »To je božje delo, da verujete v tistega, ki ga 
je on poslal.« Rekli so mu: »Katero znamenje boš dal, da bomo uvideli in ti 
verovali? Kaj boš naredil? Naši očetje so v puščavi jedli mano, kakor je pisano: 
‚Kruh iz nebes jim je dal jesti.‘« Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično vam 
povem: Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak moj Oče vam daje pravi kruh iz 
nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in svetu daje življenje.« Rekli 
so mu: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« Jezus jim je rekel: »Jaz sem kruh 
življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen; in kdor veruje vame, ne bo nikoli žejen. 

Janezov evangelij 6,24-35 

 

Prihodnjo nedeljo, 9. avgusta se bomo Bogu zahvalili za 103 leta s. Mare. 
Zahvalna sv. maša, ki jo bo vodil br. Štefan Kožuh, gen. vikar bratov kapucinov, 
bo ob 9.30. Po maši bo druženje pred cerkvijo in dobrodelna razstava 
kvačkanih prtičkov s. Mare. Letos bomo vaše prostovoljne darove zanje 
podarili misijonarju Janezu Mesecu, ki deluje na Madagaskarju. Lepo vabljeni 
in že v naprej hvala za Vaš dar za misijonarja. 

Prvi petek in sobota v mesecu: V tem je prvi petek. 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. V avgustu so na vrsti 
župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

Oratorij 2015 – od 24. do 29. avgusta:  HOČEM BITI SVET    

Tudi letos se bomo, kot lani, vsak dan ustavili v posebnem oratorijskem 
kotičku. Vendar letos  ne bomo govorili o papežih, o Vatikanu, pač pa o ………. 
Ne, tega pa ne povemo! Kaj menite, le o čem bi lahko letos kramljali v našem 
kotičku?  Vas vabimo, da svoje odgovore zapišete na listke in jih oddate v 
oratorijski nabiralnik pod korom v župnijski cerkvi. Bomo v ponedeljek 
(24.avgusta) preverili vaše odgovore. 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, 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   za FSR 

PONEDELJEK, 3. avgust 
Lidija, svetopisemska žena 

     800  †† iz družine Maruša in Komeročki 
1800   † duh. Ludvik Počivavšek, v zahvalo 

TOREK, 4. avgust 
Janez M. Vianney, arški župnik 

     800  za žive in †† iz družine Stropnik 
1800   v zahvalo za družino 

SREDA, 5. avgust 
Marija Snežna (Nives) 

     800  za mlado družino in hčerko Martino 
1800   ni namena 

ČETRTEK, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

     800  ni namena 
1800   za Božjo pomoč in varstvo 

PETEK, 7. avgust 
Sikst II., papež, muč. 

     800  † Amalija Toplišek 
1800   † Marko Mavrič (8. dan) 

SOBOTA, 8. avgust 
Dominik, ustan. dominikancev 

     800  †† sin Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 

1800   po namenu 

NEDELJA, 9. avgust 

19. nedelja med letom  

Terezija B. od Križa, muč, 
sozavetnica Evrope 

     800  †† Alojz in Marija Feuš 
                ter Anton in Marija Golobič 
   930  †† starši Ivanka in Franc Zapušek 
1800   † Janez Obrez (8. dan) 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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