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Iz Lukovega evangelija 
Prišel sem, da vržem na zemljo ogenj, in kako želim, da bi se že 
vnel! Biti pa moram krščen s krstom in kako bridko mi je, dokler 
se ne izvrši. Ali mislite, da sem prišel, da prinesem na zemljo 
mir? Ne, vam rečem, ampak razdor! Odslej jih bo namreč v eni 
hiši pet razprtih: trije se bodo razprli zoper dva in dva zoper tri; 
oče bo zoper sina in sin zoper očeta, mati zoper hči in hči zoper 
mater, tašča zoper svojo snaho in snaha zoper taščo.« (Lk 12,49-53) 

V Gospodu zaspal br. Gabrijel Recek  
Br. Gabrijel se je rodil 6. aprila 1936 v Rogaševcih, župnija sv. 
Jurij v Prekmurju. 5. avgusta 1954 je pričel noviciat v redu 
manjših bratov kapucinov v Varaždinu in ga zaključil z 
redovnimi zaobljubami 22. avgusta 1955. Večne zaobljube je 
naredil 4. avgusta 1961 v Vipavskem Križu in bil 29. junija 1962 
v Mariboru posvečen v duhovnika. Prvo duhovniško leto je 
preživel kot duhovni pomočnik v Vipavskem Križu. Nato je 

sledilo eno leto služenja vojaškega roka v Kičevu v Makedoniji. Leta 1964 je bil 
postavljan za kaplana v župniji Maribor - sv. Jožef, že po enem letu pa za župnika 
te župnije. Leta 1973 je odšel na podiplomski študij v Rim na univerzo 
Antonianum in leta 1977 študij zaključil z doktoratom iz pastoralne teologije. Po 
vrnitvi z Rima je bil znova postavljen za župnika župnije Maribor - sv. Jožef in to 
službo opravljal do leta 1985. Iz Maribora ga je pot vodila v Celje, kjer je prevzel 
upravljanje župnije Svetina, hkrati pa je bil kaplan v župniji Celje - sv. Cecilija, v 
letih 1988 do 1990 pa njen župnik. Leta 1990 je postal župnik župnije Ljubljana 
- Šepanja vas in to službo opravljal do leta 2002, ko se je preselil v Dom 
duhovnosti v Kančevcih. Veliko je pomagal po župnijah s spovedovanjem, 
vodenjem župnijskih slovesnosti in sodeloval pri programih v domu. Poleg 
naštetih služb je bil nekaj časa tudi član vodstva Slovenske kapucinske province, 
zavzet ljudski misijonar, voditelj duhovnih vaj, kot predavatelj je sodeloval na 
katehetsko pastoralni šoli v Ljubljani in Murski Soboti. 
Priporočamo ga v vašo molitev. 

S. Mara in sestre se zahvaljujemo za lepo slovesnost ob praznovanju 104. 
rojstnega dne. Bog lonaj za vašo velikodušnost, za obnovo cerkve smo zbrali 930 
€. Hvala lepa tudi za pogostitev : obložene kruhke, torto, pecivo … in dobro voljo. 

Marijino vnebovzetje, 15. avgust  - Na slovesni zapovedani praznik Marijinega 
vnebovzetja bomo obnovili izročitev nas samih in slovenskega naroda Materi 
Božji. Izročitev pomeni potrditev naše zvestobe Bogu in Božji Materi Mariji ter 
je hkrati prošnja za poglobitev vere in moralno prenovo slovenskega naroda. 

Praznik Marijinega vnebovzetja v Petrovčah    
Nedelja, 14. avgust -19.30: večernice, sveta maša, procesija z Marijinim kipom 
in lučkami po vasi (mašuje celjski škof dr. Stanislav Lipovšek) 
Ponedeljek, 15. avgust - maše: 6.30; 8.00; 10.00 slovesna maša, mašuje celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek; 12.00 maša za ostarele in bolne; 19.00 maša za 
mlade, igra mladinska skupina iz Vojnika 

Večeri v atriju: Koncert Prifarskih muzikantov bo v nedeljo, 21. avgusta, ob 
19. uri, v atriju Doma sv. Jožef Celje. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 15. avgust 

Marijino vnebovzetje  
- veliki šmaren; d. p. d. 

Tarzicij, mučenec 

     800  †† iz druž. Bobnič, Ozmec in Kosovič 
   930  † Greta Zaveršek 
1800  † Jože Marodi 

1100   Tremerje: † Frančiška Sinkovič 
1600   Miklavž: za župljane in dobrotnike 

TOREK, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800  † Anton Černoša 
1800  za duše v vicah 

SREDA, 17. avgust 
Evzebij, pap., muč. 

     800  na čast Lurški Mariji za zdravje 
1800  † Zofija Roškar 

ČETRTEK, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

   800  † Jože Marodi 
1800  † Mihael Lukanc 

PETEK, 19. avgust 
Janez Eudes, duhovnik 

     800  posvetitev družin Mariji 
1800  †† Gusti in rodbina Žikovšek 

SOBOTA, 20. avgust 
Bernard, opat, c. uč. 

     800  †† starši Pasar, 2 brata, sestra in sorodniki 
1800  † Ludvik Kamplet 

NEDELJA, 21. avgust 

21. nedelja med letom 

Pij X., papež 

     800  † Marjan Jazbec 
   930  †† Jože Plavčak in družina Plavčak - Novak 
1800  za župljane in dobrotnike  

1100   Tremerje: † Jože Bezgovšek (obl.) 

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


