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16. julij 2017 – 29 – 

15. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,1-9) 

 
1 Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob morju. 2 In zbralo 

se je pri njem mnogo ljudstva, tako da je moral sesti v čoln, 

vsa množica pa je stala na bregu. 3 In povedal jim je mnogo 

v prilikah, govoreč: »Glejte, sejavec je šel sejat. 4 In ko je 

sejal, je nekaj semena padlo na pot in priletele so ptice ter 

ga pozobale. 5 Drugo je padlo na kamnito zemljo, kjer ni 

imelo veliko prsti; hitro je pognalo, ker ni imelo globoke 

zemlje; 6 ko pa je sonce vzšlo, je uvenelo in, ker ni imelo 

korenin, je usahnilo. 7 Drugo je padlo med trnje; in trnje je zraslo in ga 

zadušilo. 8 Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad: nekatero 

stoternega, nekatero šestdeseternega in nekatero trideseternega. 9 Kdor ima 

ušesa za poslušanje, naj posluša!« 

Kristusov evangelij 

Novomašnikova spodbuda in zahvala 

»Duhovnik mora biti ves velik in ves majhen, plemenit preprost –  junak, 
ki sebe premaga – Človek, ki se z Bogom bojuje – studenec svetega 
življenja – grešnik, ki mu Bog odpušča, ubogim in slabotnim služabnik – 
vzravnan pred visokimi, sklonjen k nizkimi – mož na bojnem polju – mati 

pri bolniški postelji, v spoznanju starec, v sanjah otrok – žejen Najvišjega 
– mora skrbeti za najmanjše – zavzet za veselje – izučen v trpljenju – 
daleč  od zavisti – prijatelj miru – sovražnik lenobe – sam v sebi trden – 
Ah, čisto drugačen kot jaz.... molite zame!« 

Kot mnogi že veste, odhajam, zato bi rad izrabil to priložnost tudi za zahvalo za 
leto, ki smo ga preživeli skupaj: br. Marjanu za prijateljstvo in pastoralno vzgojo. 
celjskemu bratstvu, FMM, skavtom CE1, posebno VV, veroučencem, posebej 

birmancem in staršem (animatorjem), ŽPS, tretjemu redu, skupini mož sv. Jožefa, 
Malči, drugim gospodinjam, trem mušketirjem (Ciril, Matej, Roman), Majdi! Vsem, 
ki ste in še molite zame in darujete trpljenje, dobrotnikom, ki nas podpirate, 
pevcem (s. Grazyni, Metodi, Robiju), ministrantom , gospodinjam in gospodom za 
pogostitev in vam, da se veselite z mano. 
 
Za velikodušno pomoč, da je bilo praznovanje ponovitve moje nove maše tako 

lepo, se zahvaljujem Slovenski vojski, Škofijski Karitas, Pekarni Geršak, Petre 

d.o.o., posebej gospe Miri. Za čudovito okrašeno cerkev in njuno prizadevanje (pa 
ne samo ob ponovitvi nove maše, pač pa ob vsakem prazniku v župniji) iskrena 
zahvala Vidi in Alojzu Ocvirk.   

23. julij 2017: »Z VESELJEM DARUJEM, ŽIVLJENJE REŠUJEM« 

Krištofova nedelja - BLAGOSLOV VOZIL po vsaki maši 

Z velikim veseljem in hvaležnostjo za vsak vaš dar, želimo z vami deliti 

zahvale misijonarjev za prejete darove v obliki vozil v letu 2016. MIVA 

Slovenija vas tudi letos vabi, da se udeležite blagoslova vozil in svetega 

Krištofa prosite za varstvo na vseh vaših poteh. Z vašimi darovi pa lahko 

podprete akcijo MIVA, ki omogoča nakup prevoznih sredstev misijonarjem 

po svetu.  

»DOTIK NEBES«: oratorij 2017 v naši župniji od 21. do 26. avgusta. 

Staršem, ki ste svoje otroke na oratorij že prijavili, se zahvaljujemo za zaupanje. 

Informacije o oratoriju in prijavnice najdete na župnijski strani www.cecilija.net. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. julij 

14. nedelja med letom 

KARMELSKA MATI 
BOŽJA 

800 

930 

1800 

1100 

† Marjan Jazbec – 20 obl. 

† Jože Marodi 

† Franc Loger in Nada 

Tremerje: † Frančiška Sinkovič, obl. 

PONEDELJEK, 17. julij 
Aleš, spokornik 

800 

1800 

ni namena 

† Ciril Žerdoner 

TOREK, 18. julij 
Elij iz Koštabone 

800 

1800 

ni namena 

ni namena 

SREDA, 19. julij 
Arsenij Veliki, pušč. 

800 

1800 

† Angela Komerički - 30 dan 

ni namena 

ČETRTEK, 20. julij 
Apolinarij, škof, 

mučenec. 

800 
 

1800 

†† Štefan Tržan, starši, sorodniki, ter sorodniki 
Erjavec 
†† Jožica in Franc Šumer 

PETEK, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija 

800 

1800 

V čast Božjemu usmiljenju 
† Anton Stopinšek, 8 dan 

SOBOTA, 22 julij 
Marija Magdalena 

800 

1800 

† za župljane in dobrotnike 
†† Marija Kos (30 dan) in vse ++ Kosove, 
Grobelšek, Petovari, Palir in Velinšek Katja 

NEDELJA, 23. julij 

16. nedelja med letom 

KRIŠTOFOVA 
NEDELJA 

800 

930 

1800 

1100 

† Zofija Zupanc 

† Vlado Vrenko (obl.) 

†† starši Vodopivec 

Tremerje: †† Jakob Strnad (obl) in iz družine 
Potočnik 
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