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Iz Lukovega evangelija 

Tisti čas je Jezus rekel: »Ne boj se, mala čreda, zakaj vaš Oče vam je sklenil dati 
kraljestvo. Prodajte, kar imate, in dajte vbogajme. Napravite si mošnje, ki ne 
ostarijo, zaklad v nebesih, ki ne poíde in kateremu se tat ne približa in ga molj 
ne razjé. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo 
opasana in svetilke prižgane in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se 
njihov gospod vrne s svatbe, da mu takoj odpró, ko pride in 
potrka. Blagor služabnikom, ki jih gospod ob svojem 
prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo 
opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. 
In če pride ob drugi straži in če pride ob tretji straži in jih 
tako najde, blagor tem služabnikom! To pa vedite, da bi 
hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi 
svoje hiše ne pustil podkopati. Tudi vi bodite pripravljeni; 
zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.« Peter pa ga je vprašal: 
»Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali tudi za vse?« In Gospod je rekel: 
»Kdo neki je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga bo gospod postavil nad svoje 
posle, da jim ob svojem času odmeri živež? Blagor služabniku, ki ga bo gospod 
ob svojem prihodu našel, da tako dela! Resnično, povem vam: Čez vse svoje 
imetje ga bo postavil. Ako bo pa ta služabnik mislil: ‚Mojega gospoda še dolgo ne 
bo‘ in bo začel pretepati hlapce in dekle, pojedati in popivati in se upijanjati, bo 
gospod tega služabnika prišel ob dnevu, ko se ga ne nadeja, in ob uri, za katero 
ne ve, in ga bo presekal in mu dal delež z neverniki. Tisti služabnik pa, ki je 
spoznal voljo svojega gospoda, pa se ni pripravil ali ni storil po njegovi volji, bo 
zelo tepen; tisti pa, ki je ni spoznal, a je storil kaj kazni vrednega, bo malo tepen. 
Od vsakogar, komur je bilo mnogo dano, se bo mnogo zahtevalo; in komur so 
zaupali mnogo, bodo od njega terjali še več.« 

(Lk 12,32-48) 

Sestre FMM - V četrtek, 11. avgusta bo naša s. Mara praznovala 104 leta. Za 
njeno  življenje se bomo zahvalili pri večerni sv. maši ob 18h. Po maši bo 
preprosto skupno praznovanje za vse. S. Mara je nakvačkala veliko prtičkov, vaš 
dar zanje bo namenjen obnovi naše župnijske cerkve. Prisrčno vabljeni, da se 
nam pridružite. 

 Polovica počitnic je že mimo, mi pa odštevamo 

dneve do začetka oratorija.  

Nekaj prostih mest je še, zato starše 

spodbujamo, da svoje otroke čimprej prijavijo.  

  Letos otroke, poleg skupine animatorjev, 

pričakuje Ostržek. 

Zagotavljamo vam, da bodo tudi letos oratorijski dnevi zanimivi, nagajivi in 

razigrani, ustvarjalni, veseli – takšni kakršni morajo biti.    

   Več informacij (obvestilo staršem, prijavnico, razpored  oratorijskega 

dne, kontaktne podatke) najdete na župnijski strani www.cecilija.net.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. avgust 

19. nedelja med letom 

Sikst II., papež, muč. 

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

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 8. avgust 
Dominik, ustan. dominikancev 

  800    †† sin Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 
1800  †† Antonija in Cecilija Stiplovšek 

TOREK, 9. avgust 
Terezija B. od Križa, mučenka 

   800  † Amalija Toplišek (obl.) 
1800  †† Angela in Mirko Krumpačnik 

SREDA, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, muč. 

     800  † Matej Kristanšek 
1800  za nerojene otroke 

ČETRTEK, 11. avgust 
Klara, red. ustanoviteljica 

   800  po namenu 
1800  v zahvalo za 104 leta s. Mare 

PETEK, 12. avgust 
Ivana Šantalska, vdova, red. 

     800  † Frančiška Stiplovšek 
1800  †† starši Marija in Martin  
                 ter sin Avguštin Udrih 

SOBOTA, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, muč. 

     800  † Janko Babič  
1800  v zahvalo 

NEDELJA, 14. avgust 

20. nedelja med letom 

Maksimilijan Kolbe, duh., m. 

     800  †† Marija in Anton Podrgajs 
   930  †† starši Ivanka in Franc Zapušek 
1800  za župljane in dobrotnike  

1100   Tremerje: †† Ludvik Lešek,  
                                    Angela in Ivan Skale 
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