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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-52) 

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško 
kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki 
ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je 
šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. 
Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče 
lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in 
proda vse, kar ima, in ga kupi.  
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe 
vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v 
posodo, slabe pa poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in 
ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in 
škripanje z zobmi. Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« 
Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega 
kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in 
staro.« 

Sv. Marija Angelska v Porcijunkuli, 2. avgust 
Porcijunkula je majhna cerkvica na ravnini pod Assisijem, nad katero danes stoji 
mogočna bazilika. To je svet kraj, zibelka Frančiškovega bratstva. Tu so bratje 
živeli v skladu z začrtano smerjo, katere hrbtenica je bil evangelij. Vse so imeli 
skupno in se niso borili drug proti drugemu, ampak samo proti sebi: proti 
napuhu, oholosti, zagrenjenosti, zamerljivosti … Porcijunkula je bila za 
Frančiška poseben kraj milosti, zato je bratom naročal, naj tega kraja nikdar ne 
zapustijo. Za pobožne romarje pa je od papeža Honorija III. izprosil poseben 
porciunkulski odpustek, ki so ga na ta dan deležni tudi vsi verniki, ki so pod 
določenimi pogoji pri sveti maši v cerkvi, kjer delujejo Frančiškovi manjši bratje. 

  Program praznovanja: 
  7.00 – sveta maša – vodi br. Luka Modic 
  8.00 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
  9.30 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
  11.00 – sveta maša – vodi br. Milan Kvas 
  18.00 – sveta maša – vodi br. Pavel Košir 

  Ves dan bo priložnost za sveto spoved! 

Prvi petek in sobota v mesecu: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k 
češčenju Jezusovega Srca.  

Župnija Marija Snežna na Svetini vabi na praznovanje zavetnice cerkve: v 
soboto 5. avgusta ob 19.30 sveta maša in po maši procesija z lučkami, vodi dekan 
dr. Franc Kramberger, škof v pokoju; v nedeljo 6. avgusta sveta maša ob 9. uri in 
ob 10.30 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. 

Skrb za cerkev in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste v juliju 
poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih prostorov.  V avgustu so na vrsti 
župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. julij 

17. nedelja med letom 

Peter Krizolog, škof, c. uč. 

   800  † Roli Poček 
   930  †† Franc in Marija Jesih 
1800  †† Neža in Peter Majer (obl.) 
1100  Tremerje: †† mama Marta Vrečar  
                               in za duše v vicah 

PONEDELJEK, 31. julij 
Ignacij Antiohijski, ust. jez. 

     800   †† družina Zagožen 
1800   †† družina Remic 

TOREK, 1. avgust 
Alfonz M. Ligvorij, škof, c. uč. 

     800  ni namena  
 1800 † Gregor Drofenik (8. dan) 

SREDA, 2. avgust 

Sv. Marija Angelska v 
Porciunkuli 

   700    po namenu 
   800    †† Drago Štravs in Brigita Drofenik 
  930    † Hinko Zupanc 
1100  po namenu 
1800  za vse potrebe na duši in na telesu v družini 

ČETRTEK, 3. avgust 
Lidija, svetopisemska žena 

   800  ni namena 
1800  †† Mirko in Angela Krumpačnik (obl.) 

PETEK, 4. avgust 
Janez M. Vianney, arški župnik 

     800   ni namena 
1800   † Marija Brežnik 

SOBOTA, 5. avgust 
Marija Snežna 

     800 ni namena 
1800  † Marija Kos 

NEDELJA, 6. avgust 

Jezusova spremenitev na gori 

Just in Pastor, mučenca 

   800  †† Alojz in Marija Feuš,  
                Anton in Marija Golobič 
   930  † Franc Rozman 
1800  za župljane in dobrotnike  
1100  Tremerje: †† Franc in Stane Jakopič 

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


