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OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

31. julij 2016 – 30 – 
18. nedelja med letom 

 

Porciunkula, 2. avgust 

Vernikom Celja in njegove široke okolice beseda porciunkula takoj prikliče v 
spomin shod v kapucinski cerkvi na Bregu, ki je starodavna tradicija tega kraja. 
Zapisi v samostanski kroniki o tem dovolj zgovorno pripovedujejo. Prvi zapis, ki 
govori o porciunkulskem shodu, je iz leta 1839. Takole pravi: za porciunkulo je 
pridigal g. kaplan iz Dramelj. Bilo je zelo veliko ljudi (kakih 5.000. Zapisi večkrat 
povedo, da je ob shodu prejelo obhajilo tudi preko 4000 vernikov, zgovoren je tudi 
podatek o spovedovanju. Za leto 1866 je zapisano: na predvečer spovedovalo 9 
spovednikov. Na sam praznik spovedovali: poleg domačih patrov župniki iz Črešnjic, 
iz Loč, iz Šmartna, iz Vitanja, iz Galicije, s Teharij, iz Loke in od sv. Danijela, poleg njih 
pa kaplani iz Nove cerkve, Prihove, Šmartna, iz Griž, iz Žalca in iz Laškega.  
Ko so se kapucini leta 1958 spet vrnili v Celje, so začeli poživljati tudi stari 
porciunkulski shod.  
Porciunkula se imenuje majhna cerkvica sv. Marije Angelske blizu Assisija. Sv. 
Frančišek je tam je vse jasneje spoznaval svoj poklic: popraviti je treba Cerkev, živo 
Kristusovo stavbo. Začutil je, da jo bo lahko "popravil" le tedaj, če bo z vso 
temeljitostjo prenovil najprej sebe. Kmalu so se mu pridružili še nekateri rojaki, ki 
so v njem videli evangeljskega človeka. Cerkvica je bila last benediktincev iz 
bližnjega samostana. Frančišek jo je od njih izprosil kot "delček", kot "dédino" svoje 
ustanove; s tem je cerkvica dobila svoje ime porciunkula (latinsko portiuncula = 
delček). Tam je bilo izhodišče za novo veliko redovno skupnost manjših bratov. Tam 
se je svetnik posebej rad zadrževal. Tam je Frančišek leta 1212 izročil Klari redovno 
obleko, tam se je torej začel tudi red klaris. Pri tej cerkvici je Frančišek leta 1226 
umrl. Sedanja velika bazilika je sezidana tako, da se njena kupola boči ravno nad 
porciunkulsko cerkvico, ki je ostala ohranjena v prvotni obliki. Posebej je ostala 
znana po "porciunkulskem odpustku". Odpustek je od papeža Honorija III. izprosil 
Frančišek za vse, ki bodo cerkvico obiskali in v njej molili na dan njene posvetitve 2. 
avgusta in na vsako obletnico. Od konca 14. stoletja so papeži podeljevali pravico 
porciunkulskega odpustka tudi drugim cerkvam manjših bratov. Po II. vatikanskem 
koncilu je leta 1967 bilo določeno, da ga je mogoče prejeti tudi v vseh župnijskih 
cerkvah, seveda s pogoji, ki so na splošno določeni za prejem popolnega odpustka.  
V četrtek. 4. avgusta, bo Porciunkulo obiskal papež Frančišek ob 800-letnici 
porciunkulskega odpustka. Tu se bo Bogu zahvaljeval za ta velik dar božjega 
usmiljenja. Spet bodo odmevale njegove besede: "Oznanjevanje evangelija ne sme 
biti brez usmiljenja. Verodostojnost Cerkve gre preko poti usmiljene in sočutne 
ljubezni, ki daje novo življenje in vliva pogum za prihodnost." 

  Program praznovanja: 
  7.00 – sveta maša – vodi br. Pavel Košir, zlatomašnik 
  8.00 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
  9.30 – sveta maša – vodi br. Robert Podgoršek, zlatomašnik 
  11.00 – sveta maša – vodi br. Primož Kovač 
  18.00 – sveta maša – vodi br. Klemen Verdev 
  Ves dan bo priložnost za sveto spoved! 

Prenova notranjosti cerkve sv. Cecilije – Dela obsegajo: nov oplesk sten, čiščenje 
in osvežitev obstoječih fresk, nova električna napeljava in svetila, ogrevanje 
(radiatorji v novih klopeh), sanacija podpornih stebrov pod korom ter nova 
zasteklitev. Za vsak vaš dar bomo neizmerno hvaležni. Dar lahko nakažete tudi na 
TRR: SI56 0600 0037 0700 834. 
Bog povrni vsem, ki ste že s prostovoljnim delom ali darom pomagali pri obnovi! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 31. julij 

18. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov 

     800  † Jože Belej (obl.) 
   930  za žive in †† iz družine Štampe  
1800  za župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje: † mama in †† iz družine 
                                 Potočnik, Strnad in Vrečar 

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

  800    po namenu 
1800  † Mihael Lukanc 

TOREK, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

     700  po namenu 

   800  † Greta Zaveršek 
   930  v zahvalo in priprošnjo  
1100   po namenu 
1800  † Apolonija Lenart 

SREDA, 3. avgust 
Lidija, svetopisemska žena 

     800  po namenu 
1800  †† družina Sinkovič iz Košnice in rodb. iz Buč 

ČETRTEK, 4. avgust 
Janez m. Vianney, arški župnik 

   800  po namenu 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 5. avgust 
Marija Snežna – prvi petek 

     800  po namenu 
1800  na čast Sv. Duhu za pomoč pri učenju in izpitih 

SOBOTA, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

     800  po namenu 
1800  † Janez Ivan Obrez (obl.)  

NEDELJA, 7. avgust 

19. nedelja med letom 

Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov 

     800  †† Alojz in Marija Feuš,  
                Anton in Marija Golobič 
   930  † Greta Zaveršek 
1800  po namenu 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


