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29. julij 2018 – 29 – 

17. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,1-15) 
Tisti čas se je Jezus prepêljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. 
Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On 
pa se je vzpel na goro in tam sédel s svojimi učenci. Blizu je bila pasha, judovska 
velika noč. Ko je Jezus povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je 
rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?« To pa je rekel, ker ga je 
preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovóril: »Za dvesto 
denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.« Eden izmed 
njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: »Tukaj je deček, ki ima pet 
ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?« Jezus je dejal: »Recite 
ljudem, naj sedejo.« Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet 
tisoč mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdélil med sedeče. Prav tako 
je razdélil tudi ribe, kolikor so jih hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: 
»Poberite koščke, ki so ostali, da kaj ne bo šlo v izgubo.« Pobrali so jih torej in 
napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki 
so jedli. Ko so ljudje videli, da je stóril znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, 
ki mora priti na svet.« Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvêsti, 
da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. 

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. Stane Bešter 
  8.00 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 
  9.30 – sveta maša – vodi g. Matic Lesjak, novomašnik 
  11.00 – sveta maša – vodi br. Pavel Košir 
  18.00 – sveta maša – vodi br. Klemen Verdev, zlatomašnik 

  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 in v soboto k molitvi za 
svetost duhovnikov.  

Nabirka za MIVO - Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali  smo 1.067,50 €. 

Bog povrni vsem, ki ste v juliju poskrbeli za urejenost cerkva. V avgustu so čistočo 
župnijske cerkve na vrsti župljani iz Zagrada, Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

Župnija Svetina nad Celjem vabi na Šentovščevo slavje Marije Snežne 
Sobota 4. avgust: ob 1930 uri sv. maša in procesija z lučkami s kipom Marije Snežne, 
vodi dr. Miran Sajovic, dekan salezijanske papeške fakultete v Rimu. 
Nedelja 5. avgust: ob 900 sv. maša, vodi dr. Vinko Kraljič; ob 1030 slovesna maša, vodi 
škof dr. Stanislav Lipovšek, po maši procesija s kipom Marije Snežne.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. julij 

17. nedelja med letom 

Marta, Lazarjeva sestra 

    800   †† Franc Smole, starši in sorodniki  
  930    za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   v zahvalo 
1100   Tremerje: †† mama Marta in sorodniki 

PONEDELJEK, 30. julij 
Peter Krizolog, škof, c. uč. 

     800  †† Ana in Jože Osenič 
1800   za duše v vicah 

TOREK, 31. julij 
Ignacij Lojolski, ustan. jezuitov 

  800   po namenu 
1800   ††Ivana Kastelic 

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

  800   za zdravje 
1800   † Mihael Lukanc 

ČETRTEK, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

    700   po namenu 
   800  † br. Robert Podgoršek 
   800  za Ano, po namenu 
   930  † Marija Vrenko 
1100   po namenu 
1800   po namenu 

PETEK, 3. avgust 
Lidija, SP žena – prvi petek 

  800   po namenu 
1800  po namenu 

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

  800   po namenu 
1800  po namenu 

NEDELJA, 5. avgust 

18. nedelja med letom 

Marija Snežna 

    800   †† starši Feuš in starši Golobič  
   930  † Mihael Kropivšek (1. obl.) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† iz družine Brečko 

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


