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Jezusova spremenitev na gori 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9)  

Tisti čas je vzel Jezus s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata 
Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njimi se je 
spremenil: obraz se mu je zasvetil kot sonce in njegova 
oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim 
Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in 
rekel Jezusu: »Gospod, dobro je, da smo tukaj; če hočeš, 
naredim tukaj tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju 
enega.« 
Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte!« Ko so 
učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je pristopil, se jih 
dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko so pa oči povzdignili, niso videli 
nikogar razen Jezusa samega. Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur 
ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.« 

Praznik Jezusove spremenitve na gori so na vzhodu obhajali že na prelomu 
med 4. in 5. stoletjem. Vsebina praznika se nanaša na evangeljski dogodek 
Jezusove spremenitve na gori Tabor v Galileji. Jezus se je na omenjeno goro 
odpravil skupaj s Petrom, Janezom in Jakobom. Tam se je pred njimi čudovito 
spremenil in jim dal za trenutek videti svoje božanstvo. Ob njem sta se prikazala 
Mojzes in Elija, dva največjima lika stare zaveze, Mojzes kot predstavnik 
postave, Elija kot predstavnik prerokov. Za Zahodno Cerkev je praznik uvedel 
papež Kalist III. leta 1457. 

Naša s. Mara Vampelj, frančiškanka Marijina misijonarka bo na praznik sv. 
Klare, v petek 11. agusta, dopolnila 105 let življenja. Za njena častitljiva leta 
se bomo zahvalili na njen rojstni dan, 11. avgusta, pri večerni sv. maši ob 18h. 
Sv. mašo bo daroval celjski škof g. Stanislav Lipovšek. Prisrčno vabljeni, da se 
skupaj s s. Maro in njenimi sestrami zahvalimo Gospodu za dar dolgega in 
bogatega življenja.  Po sv. maši bo pred cerkvijo pogostitev za vse. 

Ker s. Mojca Korošec FMM odhaja iz Celja, se bomo od nje poslovili v nedeljo, 
13. avgusta.  

Oratorij 2017: DOTIK NEBES (21. - 26. avgust) 

Marija nam je vedno naklonjena s svojo toplino in 
razumevanjem. Mnogi smo se k njej vsaj kdaj pa kdaj že 
zatekli, jo kaj prosili in jo včasih celo rotili.  Zaupamo ji 
saj je vendar mati vseh nas.  
Nobene druge žene na svetu ne častimo tako zelo kot 
Marijo.  Ona je najbolj sveta med vsemi svetniki. Veliko 
praznikov je povezano z njo.  
Tudi v oratorijskem tednu bomo častili Marijo na različne načine; z oratorijsko 
himno, zgodbo, katehezami, z romanjem, z ustvarjanjem, petjem, igranjem.   
Prijavnica je objavljena na župnijski strani, lahko pa jo vzamete pri  oglasni deski 
pod korom.  
Več informacij o oratoriju najdete na župnijski strani www.cecilija.net.      

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 7. avgust 
Sikst II., papež 

     800   za blagoslov v zakonu ob obletnici 
1800   † Ivan in Gregor Drofenik 

TOREK, 8. avgust 
Dominik, ustan. dominikancev 

     800  † Amalija Toplišek 
 1800 †† sin Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 

SREDA, 9. avgust 
Terezija B. od Križa, 

mučenka, so zavetnica Evrope 

   800    †† dva Rudolfa, Rozalija, Viktor,  
          Jožica, Agata Pesjak in vsi sorodniki 
1800  po namenu 

ČETRTEK, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, muč. 

   800  ni namena 
1800  za nerojene otroke 

PETEK, 11. avgust 
Klara, ustan. klaris 

     800   po namenu 
1800   v zahvalo za 105 let življenja s. Mare 

SOBOTA, 12. avgust 
Ivana Šantalske, vdova 

     800 za zdravje sestre 
1800  † Marija Kos 

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 
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