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Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,22-33)  

Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se 
peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpústil množice. In ko je 
množice odpústil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil 
tam sam. Čoln pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga 
premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil 
po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili 
in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite 
pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovóril in rekel: »Gospod, če si ti, 
mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz 
čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. 
Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, 
ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvómil? « In ko sta stopila v čoln, 
je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: 
»Resnično, ti si Božji Sin.« 

Spremembe pri sestrah FMM v Celju 

V novem pastoralnem letu 2017/18 bodo spremembe tudi pri sestrah FMM. Iz 

skupnosti odhajata s. Mojca Korošec in s. Sabina Głowacz. V skupnost pa prihajajo 

tri nove sestre s. Teresa Cachot (Španka), ki se vrača v našo skupnost po dveh letih 

iz BIH, s. Josipa Jurić (Hrvatica), ki ima začasne zaobljube in se vrača iz noviciata 

na Poljskem ter s. Ania Walaszek (Poljakinja), ki bo tudi nova predstojnica sester.  

Rada sem bila v Celju in hvaležna sem Gospodu za čas sedmih let. V tem času smo 

ustanovile skupnost, se preselile iz Lesc, se vključile v župnijo, okrepile sodelovanje 

z brati kapucini ter zaživele v mestu Celje, ki smo ga sprejele za svoje mesto. Hvala 

Gospodu za podarjeni misijon v Celju! Hvala bratom kapucinom, posebej br. 

Marjanu za velikodušnost, dobroto in sodelovanje, hvala sestram in vam dragi 

župljani. Hvala, da ste! Hvala za pričevanje vaše vere, za bližino, naklonjenost in 

dobroto. Pogrešala vas bom in se vas bom rada spominjala v molitvi. 

s. Mojca Korošec FMM 

MARIJINO VNEBOVZETJE  ali Veliki šmaren, 15. avgust  

Na slovesni zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja bomo obnovili izročitev nas 

samih in slovenskega naroda Materi Božji.  

Na praznik Marijinega vnebovzetja bodo v Petrovčah svete maše: 
Ponedeljek, 14. avgusta,  

- ob 19.30 bodo večernice, maša in procesija z Marijinim kipom in lučkami po 
vasi (vodi celjski škof Stanislav Lipovšek). 
Torek, 15. avgusta,  

- sv. maše: 6.30, 8.00 (mašuje in pridiga Dori), 10.00 maša pod šotorom (mašuje 
zlatomašnik p. Viktor Arh, pridiga Dori).         

- 12.00 maša za ostarele in bolne.  
- ob 19.00, maša pod šotorom za mlade (mašuje mag. Anton Česen), igra Andrej 

Jerman s skupino Pero plus. Po maši bo koncert za mlade. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 13. avgust 

19. nedelja med letom 

Poncijan in Hipolit, muč. 

   800  †† iz družine Puc 
   930  po namenu  
1800  † Stanislav Prešeren (obl.) 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, red., muč. 

     800   †† Jože Kotnik, sorodnik  
            ter Marija in Jožek Veranič 
1800   v zahvalo in priprošnjo Mariji 

TOREK, 15. avgust 

Marijino vnebovzetje, 
Veliki šmaren 

Tarzicij, muč. 

   800  † Marija Podrgajs 
   930  † Mihael Lukanc (gr. 1) 
1800  †† starši Čakš in stari starši Maršnak 
1100  Tremerje: za župljane in dobrotnike 
1600  Miklavž: † Mihael Kropivšek (8. dan) 

SREDA, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800    †† Alojz Kotmik,  
          Ivana, Alojzija in Ivan Plevnik 
1800  † Branko Pogladič. (8. dan) 

ČETRTEK, 17. avgust 
Evzebij, papež, muč. 

   800  †† iz družine Bobnič 
1800  † Rozina Vrečer (8. dan) 

PETEK, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

     800   za milost vere 
1800   † Ludvik Kamplet 

SOBOTA, 19. avgust 
Janez Eudes, duh. 

     800 † Angela Komerički 
1800  † Marko Mavrič (obl.) 

NEDELJA, 20. avgust 

20. nedelja med letom 

Bernard, opat, c. uč.  

   800  †† Roly Poček in Anka Kosu 
   800  za župljane in dobrotnike 
   930  †† rodbina Ojsteršek in Dragica Tomplak 
1800  † Mihael Lukanc (gr. 5) 
1100  Tremerje: † Ludvik Lešek  
                              in †† iz družine Skale in Lešek 

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


