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14. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (11,25-30) 

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, 
Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in 
razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo 
všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, 
razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in 
tistega, komur hoče Sin razodeti. 
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam 
bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem 
krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj 
jarem je prijeten in moje breme je lahko.« 

Kristusov evangelij 

Gospod škof dr. Stanislav Lipovšek vabi na ŠKOFIJSKO FATIMSKO ROMANJE v 
Petrovče v soboto 15, julija ob 10 uri 
»Ob stoletnici fatimskih dogodkov ima vsaka škofija svoj fatimski romarski dan. 
Naša škofija ima svoj romarski shod v Petrovčah. 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. 
Zato vas vse vabim in prosim, da vztrajno molitvijo, z dobrim zgledom, z dobrimi 
deli in tudi primerno besedo ob svojem času »pripravljamo teren in ugodno 
okolje«, da bo Božja setev lahko rojevala sadove.« 

+ dr. Stanislav Lipovšek 
Celjski škof 

 
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.  

11. julija, sv. Benedikt, opat in zavetnik Evrope 

Letos bo STIČNA MLADIH v soboto, 16, septembra 2017, od 9. do 18. ure. 
Tema izhaja iz poslanice papeža Frančiška mladih: »Velike reči mi je storil 
Mogočni« (Lk 1,49). Ustvarjalci Stične mladih vabijo vse mlade na osebno in 
skupno molitev kot pripravo za ta dan. Molitev je priložena na podobicah (dobite 
jih pod korom). 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 9. julij 

14. nedelja med letom 

Veronika Giuliani, 
mistikinja, opatinja 

800 

930 

1800 

1100 

†† Rafael in starši Trobiš 

za župljane in dobrotnike 

† Marija Kos 

V Tremerjih ni maše 

PONEDELJEK, 10. julij 
Amalija, redovnica 

800 

1800 

za nerojene otroke 

v zahvalo (Pla.Mat.) 

TOREK, 11. julij 
BENEDIKT, opat, 

zavetnik Evrope 

800 

1800 

 Ni namena 

† Mihael Tržan (obl.) 

SREDA, 12. julij 
Mohor in Fortunat 

800 

1800 

Ni namena  

za mamino zdravje (Mateja) 

ČETRTEK, 13. julij 
Henrik, kralj 

800 

1800 

Ni namena  

†† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 

PETEK, 14. julij 
Kamil de Lellis, duh. 

800 

1800 

† † Ivan, Alojz, Vincenc Anton DELAJ 
Ni namena 

SOBOTA, 15. julij 
Bonaventuta, škof 

800 

1800 

Za župljane in dobrotnike 

†† Amalija Žveplan in sorodniki 

NEDELJA, 16. julij 

15. nedelja med letom 

Karmelska  Božja 
Mati 

800 

930 

1800 

1100 

††  Marjan Jazbec, 20 obl. 

† Jože Marodi 

†† Franc Locer in Nada 

Tremerje: † Frančiška Sinkovič, obl. 

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


