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Ko so potovali, je prišel v neko naselje in neka žena, po imenu Marta, ga je 
sprejela v svojo hišo. Ta je imela sestro, z imenom Marija, ki je sedla k 
Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo. Marta pa si je dala veliko 
opraviti s postrežbo. In pristopila je ter rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra 
pustila sámo streči? Reci ji, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, 
Marta, mnogo stvari te skrbí in vznemirja, a le eno je potrebno. Marija si je 
izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.« 

Lukov evangelij 10,38-42 

Krištofova nedelja, 24. julij 2016 – blagoslov vozil – akcija MIVA Slovenija 
»Moj dar Boga slavi – za vse prevožene poti.«  
Prav na god sv. Krištofa se bomo letos zahvaljevali za vozila, ki nam omogočajo 
mobilnost in za vse srečno prevožene kilometre ter z zaupanjem prosili 
blagoslova na naše cestne in življenjske poti. Ob tem pa ne bomo pozabili 
misijonarjev, ki prav tako potrebujejo vozila in delovne stroje, da bi lažje vršili 
svoje poslanstvo. Zato bomo tudi letos velikodušno v zahvalo za srečno 
prevožene kilometre radi namenili svoj dar za nakup misijonskih vozil. 
Vsem vam, zavzetim oznanjevalcem evangelija po 
naših župnijah, se v imenu MIVA Slovenija in v 
imenu naših misijonarjev res iskreno in globoko 
zahvaljujemo, da radi vabite ljudi k blagoslovu 
vozil, da jih z veseljem blagoslavljate in da ob 
Krištofovi nedelji s srčno ljubeznijo zbirate 
darove za akcijo MIVA. Veseli smo, da geslo – »Z 
veseljem darujem – življenja rešujem.« – 
navdihuje vas in vaše župljane, da so sadovi tako obilni. 
Vsi, ki se boste udeležili blagoslova vozil in prosil za blagoslov, boste prejeli 
nalepko sv. Krištofa in molitveni kartonček. Naj bo to skromna zahvala za vaš 
dar, ki ga boste namenili za misijonska vozila in hkrati vabilo k molitvi, ko sedete 
za volan. 
V imenu vseh misijonarjev, ki so deležni vaše pomoči, se vam iskreno 
zahvaljujemo za vašo dobrotljivost in vam želimo srečno vožnjo na vseh vaših 
poteh. Ostanite velikodušni dobrotniki mobilnosti naših misijonarjev. 

Koncert Večer jazz melodij bo v atriju Doma sv. Jožef Celje v nedeljo, 17. 
julija, ob 19. uri. Nastopili bodo Rudi Javornik – tenor saksofon, Kristina Malgaj 
– vokal, Tine Malgaj – kitara, Janez Krevel – kontrabas, in Nick Jokić – bobni. 
Vstop je prost. 

Prenova notranjosti cerkve sv. Cecilije – Začeli smo z obnovo notranjosti 
župnijske cerkve. Do porciunkule je predvidena zamenjava elektroinstalacije in 
svetil, po porciunkuli pa še ostala dela: sanacija podpornih stebrov pod korom, 
zasteklitev, čiščenje in osvežitev obstoječih fresk, oplesk sten, ureditev oltarnega 
prostora in nove ogrevane klopi. 
Skupaj pomagajmo ohraniti našo cerkev tudi prihodnjim rodovom. Dar za obnovo 
lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0600 0037 0700 834 
V času obnove cerkve bo sveta maša v kapeli sv. Frančiška. Na porciunkulo, oz. že 
nedeljo prej, bo seveda bogoslužje v cerkvi. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. julij 

16. nedelja med letom 

Aleš, spokornik 

     800  † Marjan Jazbec (obl.) 
   930  † Franc Loger (obl.) 
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracar 

PONEDELJEK, 18. julij 
Elija iz Koštobane, diakon, m. 

  800    † Jože Marodi 
1800  †† Vengušt 

TOREK, 19. julij 
Arsenij Veliki, puščavnik 

  800    †† Krznar in Lebič 
1800  po namenu 

SREDA, 20. julij 
Apolinarij, škof, m. 

     800  †† Štefan, starši in sorodniki  
                ter sorodniki Erjavc 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, kapucin 

   800  po namenu 
1800  v zahvalo in priprošnjo 

PETEK, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica 

     800  po namenu 
1800  †† starši Jager 

SOBOTA, 23. julij 
Brigita Švedskaa, redovnica 

     800  † Antonija Vodopivec 
1800  † Marko Mavrič (obl.) 

NEDELJA, 24. julij 

17. nedelja med letom 

Krištof, mučenec 

     800  †† Ana, Ivan in Milan Ploj 
                ter Ana in Vincenc Novak 
   930  † Ana Požek  
1800  po namenu 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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