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2. julij 2017 – 27 – 

13. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,37-42) 

37 Kdor ljubi očeta ali mater bolj ko mene, ni mene vreden; in kdor ljubi sina  

ali hčer bolj ko mene, ni mene vreden; 38 in kdor ne vzame svojega križa in ne 

hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil; in 

kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. 40 Kdor vas sprejme, mene 

sprejme; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 41 Kdor 

sprejme preroka, ker je prerok, bo prejel plačilo preroka; in kdor sprejme 

pravičnega, ker je ta pravičen, bo prejel plačilo pravičnega. 42 In kdor dá komu 

teh malih piti le čašo hladne vode, ker je (moj) učenec, resnično, povem vam 

– ne bo izgubil svojega plačila.« 

Kristusov evangelij 
Nova maša br. Luke - 2. julij 2017 pri Fari na Blokah  
Lahko smo izredno veseli, da se je br. Luka, eden izmed treh letošnjih novomaš-
nikov, za svoj pomemben dogodek pripravljal tudi v naši župniji. Nekateri bomo 
popoldne deležni njegovega novomašnega blagoslova, saj se bomo udeležili nove 
maše, ki jo bo daroval v domači župniji. 
 
Ponovitev nove maše br. Luke v naši cerkvi - 9. julij 2017, ob 9.30 
Br. Luka bo eno izmed svojih prvih maš daroval v naši cerkvi, na kar smo lahko 
ponosni. Ponovitev nove maše je za vsako župnijo pomemben dogodek, zato vas 
vljudno vabimo, da se jo udeležite. Hkrati bo to župnijski praznik in 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. Naše prizadevne 
gospodinje po fari, ki se našim vabilom rade odzovejo, prosimo, da za to 
priložnost pripravijo pecivo. Spoštovane gospodinje, za vašo pomoč smo vam 
iskreno hvaležni. Podpirajmo tudi našega novomašnika, br. Luka z molitvami. 
V Tremerjah to nedeljo ne bo svete maše. 

Tajništvo ŽPS 
 
Oratorij 2017: Dotik nebes - v naši župniji od 21. do 26. avgusta 
Verjamemo, da je še čas, da med počitniško - dopustniške aktivnosti vaše družine 
uvrstite udeležbo svojega otroka / svojih otrok na oratoriju. Osrednji lik letošnjega 
oratorija je Marija. Vsak oratorijski dan bomo slišali zgodbo o nebeški materi Mariji. 
Vsaka zgodba nam bo ponudila osrednje sporočilo, ki se ga bomo trudili upoštevati 
pri dnevnih oratorijskih aktivnostih. Prosimo, da zaradi lažje priprave oratorijskih 
aktivnosti prijavite svoje otroke do 15. 7. 2017.V naslednjih dneh bosta obvestilo z 
informacijami in prijavnica objavljena tudi na strani župnije.  
Za informacije lahko pokličete na tel. 031 661 075.  

5. 7. SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola, sozavetnika Evrope. 

7. 7. Prvi petek – posvetitev Srcu Jezusovemu 

8. 7. Prva sobota – izročitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu 

15. julija ob 10. uri bo v Petrovčah ŠKOFIJSKO FATIMSKO ROMANJE. To bo 
»molitveni krik« naše škofije za duhovne poklice, ker smo »na tleh«. Imamo 
samo dva bogoslovca, od katerih še eden razmišlja, kako naprej. Kriza duhovnih 
poklicev je izziv in vabilo, da se prav vsi zamislimo, kaj nam Bog želi sporočiti 
po tem zaskrbljujočem stanju. Eno je gotovo: ob vseh izhojenih in neizhojenih 
poteh molitve in dela za duhovne poklice še vedno velja Jezusovo vabilo in 
zagotovilo: »iščite... prosite... trkajte ... « (prim. Mt 7,7) in trdno upamo, da bo 
naša molitev obrodila sadove. - Škof Stanislav Lipovšek 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. julij 

13. nedelja med letom 

NEDELJA SLOVENCEV 

PO SVETU 

800 

930 

1800 

1100 

†† starši Karl in Angela Teršek in 4 bratje, 6 sester 

 † Franc Rozman 

† Franc Tovornik – gr. 28 

Za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 3. julij 
Tomaž, apostol 

800 

1800 

Za zdravje in ozdravitev družinskega  debla 

† Franc Tovornik – gr. 29 

TOREK, 4. julij 
Urh, škof 

800 

1800 

† Franc Tovornik – gr. 30 

† Toni Slamnik – obl. 

SREDA, 5. julij 
Sv. Ciril in Metod 

800 

1800 

Po namenu br. Metoda (za njegov god) 

† Marija Kos 

ČETRTEK, 6. julij 
Marija Goretti, devica, 

mučenka 

800 

1800 

Za pozabljene duše v vicah  

Za nerojene otroke  

PETEK, 7. julij 
Prvi petek 

800 

1800 

† Po namenu 
† Marija Brežnik 

SOBOTA, 8 julij 
Prva sobota 

800 

1800 

† Po namenu 
†† Franc in Fanika Golec, obl. 

NEDELJA, 9. julij 

14. nedelja med letom 

Veronika Giuliani, 
opatinja 

800 

930 

1800 

1100 

†† Rafael in starši Trobiš 

† za župljane in dobrotnike 

† Marija Kos 

To nedeljo v Tremerjih ni maše! 

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


