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Iz Lukovega evangelija 
Jezus je hodil po mestih in vaseh in učil, in se napotil v Jeruzalem. 
Rekel pa mu je nekdo: »Gospod, ali je teh, ki se bodo rešili, 
malo?« On jim je rekel: »Prizadevajte si, da stopite skozi ozka 
vrata; zakaj, povem vam, mnogi bodo želeli vstopiti, pa ne bodo 
mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl in boste postajali 
zunaj in začeli trkati na vrata, govoreč: ‚Gospod, odpri nam‘, vam 
bo odgovoril: ‚Ne poznam vas, od kod ste.‘ Tedaj boste začeli 
govoriti: ‚Vpričo tebe smo jedli in pili in po naših ulicah si učil.‘ In poreče vam: 
‚Ne vem, od kod ste; proč od mene vsi, ki ste delali krivico.‘ Tam bo jok in 
škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama in Izaka in Jakoba in vse preroke v 
božjem kraljestvu, sebe pa izgnane venkaj. In prišli bodo od vzhoda in zahoda in 
severa in juga in bodo sedli za mizo v božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki 
bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«  

(Lk 13,22-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ZDAJ GRE ZARES 

V naslednjih dneh bo okoli naše cerkve in samostana 

precej bolj živahno kot v običajnih dneh. Jutri, v 

ponedeljek, 22. avgusta 2016 ob 9.uri se namreč 

začenja letošnji oratorij. Program, ki ga je pripravila 

skupina animatorjev, zagotavlja zanimive, razposajene 

in razigrane oratorijske dni. Oratorijski dan se bo 

zaključil ob 16.uri.  Staršem bomo informacije 

posredovali vsak dan sproti oziroma jih obveščali po 

elektronski pošti. 

Vse udeležence in animatorje priporočamo v molitev.      

Oratorijski utrip boste lahko spremljali na župnijski strani www.cecilija.net . 

Če pa vas bo zamikalo začutiti utrip v živo, pridite na obisk.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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.) 

PONEDELJEK, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

     800  † Janko Štrukelj 
1800  † Miha Lukanc 

TOREK, 23. avgust 
Roza iz Lime, devica, muč. 

   800  na čast Mariji v zahvalo in za Božje varstvo 
1800  za nerojene otroke 

SREDA, 24. avgust 
Natanael (Jernej), apostol 

     800 †† starši, brat in sorodniki Oset 
               in Anton Kovač 
1800  † Greta Zaveršek 

ČETRTEK, 25. avgust 
Ludvik IX., Francoski kralj 

   800  †† starši Šorinc in brat 
                ter Neža in Ivan Novak 
1800  †† iz družine Škorjanc 

PETEK, 26. avgust 
Ivana, red. ustanoviteljica 

     800  za milost odpuščanja 
1800  v zahvalo 

SOBOTA, 27. avgust 
Monika, mati sv. Avguština 

     800  †† Jožica, Ernest in Matildica Rahle 
1800  † Vlado Vrenko 

NEDELJA, 28. avgust 

22. nedelja med letom 

Avguštin, škof, c. uč. 

     800  †† Anton in Gusti Oprešnik 
   930  †† starši in sorodniki 
1800  † Gusti Kaučič 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 
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