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25. junij 2017 – 26 – 

12. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,26-33) 

26 Ne bojte se jih torej! Nič ni namreč prikritega, kar bi se ne razodelo, in 

skritega, kar bi se ne zvedelo. 27 Kar vam pravim v temi, povejte pri belem 

dnevu; in kar slišite na uho, oznanjajte na strehah! 28 Ne bojte se tistih, ki 

umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more 

dušo in telo v pekel pogubiti. 29 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? 

In ne eden izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta. 30 Vam pa so 

tudi lasje na glavi vsi prešteti. 31 Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev 

ste vredni vi. 32 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz 

priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 33 kdor pa bo mene zatajil pred 

ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih. 

Kristusov evangelij 
Nova maša br. Luke - 02. julij 2017  

»Pri Bogu ni namreč nič nemogoče.«  (Lk 1,37) 

Dragi romarji, odhod avtobusa bo izpod stopnic ob 10.30. Cena prevoza je 

*7,00 €. Za dodatne informacije, morebitna pojasnila lahko pokličete na tel. 

031 661 075. 

 

Ponovitev nove maše v naši cerkvi: 09. julij 2017  ob 9.30. Hkrati bo to 

župnijski praznik in še družabni del zaključka pastoralnega leta 2016 / 

2017. Po sveti maši bo na parkirišču za cerkvijo potekalo druženje. Br. Luka 

bo vesel vaše podpore in družbe. Že sedaj naprošamo naše prizadevne 

gospodinje po fari, da bi za to priložnost pripravile pecivo.  

To nedeljo v Tremerjih ne bo maše. 

Tajništvo ŽPS 

 

Oratorij 2017 v naši župniji 

Kot že nekaj let zapored tudi letos v zadnjem tednu počitnic, v dneh od 21. 

do 26. avgusta. 

 

Animatorji se na oratorijske dni že pripravljajo. Z njihovimi idejami in predlogi 
bo tudi letošnji oratorij takšen kot mora biti: zanimiv, razigran, razposajen, 

prijazen. Oratorijska zastava je že naročena, »najavljeni« so zanimivi gostje.  

Naši veroučenci so prijavnice že dobili, na razpolago so tudi na polici pri 

oglasni deski (pod korom). Prosimo, da zaradi lažje priprave oratorijskih 

aktivnosti prijavite svoje otroke do 15.07.2017. 

V naslednjih dneh bosta obvestilo z informacijami in prijavnica objavljena tudi 

na strani župnije.  

 

Za informacije lahko pokličete na tel. 031 661 075.  

29. 6. SV. PETER in PAVEL, apostola, slovesni praznik – posvečenje 
novomašnikov – molimo za našega br. Luka, ki danes prejema mašniško 
posvečenje. 

Pozdrav od br. Marjana 
Po treh tednih učenja smo se podali na pot, Cezareja, Karmel, sedaj gremo na Tabor in 

prespimo v Nazaretu. Potem še Galileja. Vse lepo pozdravljam. MiD 

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI 

NEDELJA, 25. junij 

12. nedelja med letom 

DAN DRŽAVNOSTI 

800 

930 

1800 

1100 

† Peter Čremožnik; (gr. 21) 

† Bogomir Kunc, obl. 

za župljane in dobrotnike 

Tremerje: †† brat Ferdinand in nona Marta 
Vrečar 

PONEDELJEK, 26. junij 
Jožefmaria Escriva 

800 

1800 

† Angela Komerički; (gr. 22) 
† Marjana Čečko ter starši in sestri Atelšek 

TOREK, 27. junij 
Ema (Hema) Krška 

800 

1800 

† Franc Tovornik - gr. 23 

† Rolando Poček 

SREDA, 28. junij 
Irenej Lyonski 

800 

1800 

† Franc Tovornik - gr. 24 
†Alojz Verbovšek in za vse †† iz rodbine 

ČETRTEK, 29. junij 
PETER IN PAVEL 

 apostola 

800 

1800 

†† iz družine Pungartnik; (gr. 25) 
† Peter Čremožnik 

PETEK, 30. junij 
Prvi mučenci rimske 

Cerkve 

800 

1800 

† Franc Tovornik - gr. 26 
† Marija Kos (8. dan) in vse ++ Kos, Grobelšek, 
Petovari, Palir in Katja Velinšek 

SOBOTA, 1. julij 
Estera, sp. žena 

800 

1800 

† Franc Tovornik - gr. 27 
†† Henrik Cokar, Marija Rozman in sorodniki 

NEDELJA, 2. julij 

13. nedelja med letom 

NEDELJA SLOVENCEV 

PO SVETU 

800 

930 

1800 

1100 

†† starši Karl in Angela Teršek. 4 sestre, ter 6 bratov 

† Franc Rozman 

† Franc Tovornik - gr. 28 

Tremerje: za župljane in dobrotnike 

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


