
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

5. avgust 2018 – 30 – 

18. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,24-35) 
Ko je tisti čas množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami 
stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani 
jezera, so mu rekli: »Učitelj, kdaj si prišel sem?« Jezus jim je odgovóril in rekel: 
»Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, 
ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, 
ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; tega je namreč potrdil 
Oče, Bog.« Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« Jezus 
je odgovóril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on 
poslal.« Rekli so mu: »Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti 
verjeli? Kaj boš napravil? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: 
›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem 
vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh 
iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« 
Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz 
sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, 
gotovo nikoli ne bo žejen.« 

Jezusova spremenitev na gori Tabor, 6. avgust 
Dogodek Jezusove spremenitve na gori vsebujejo evangeliji po Mateju, Marku in 
Luku ter poročajo o tem, da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal apostolom 
Petru, Jakobu in Janezu. Cerkveni očetje razlagajo, da je to Kristus storil zato, da bi 
učence pripravil na svoje trpljenje, smrt in vstajenje. V spremenjenju se je Jezus 
razodel kot pravi mesija. Najprej o njem poročata Mojzes in Elija (postava in 
preroki), potem pa še Bog Oče sam. 
Papež sv. Leon Veliki je o Jezusovi spremenitvi na gori zapisal: »Gospod pred 
izbranimi pričami razodene svojo slavo in s tako velikim sijajem razsvetli svoje telo, ki 
ga ima kakor drugi, da je njegov obraz podoben sončnemu siju in obleka enaka snežni 
belini. Glavni namen te spremenitve je bil, da bi apostoli prenesli pohujšanje križa, in 
da ne bi njihove vere zmotilo ponižanje njegovega prostovoljnega trpljenja, potem ko 
se jim je razodela vzvišenost njegovega skritega dostojanstva. Gospod pa je z enako 
previdnostjo utrdil tudi upanje svete Cerkve, da bi celotno Kristusovo telo spoznalo, s 
kakšno spremenitvijo je bilo obdarovano, in bi si udje v skupnosti obetali tisto slavo, ki 
je žarela na Glavi. Gospod je rekel isto o tej slavi, ko je govoril o veličastju svojega 
prihoda: 'Tedaj bodo pravični sijali kakor sonce v kraljestvu njihovega Očeta'.« 

Klara Asiška, 11. avgust - Rodila se je leta 1194 v Assisiju, kjer je spoznala nekoliko 
starejšega Frančiška in začela slediti njegovemu pričevanju življenja po evangeliju. 
V postnem času 1212 leta je slišala pridiganje sv. Frančiška, ki jo je povsem 
prevzelo, tako, da je pobegnila od doma in odšla k Frančišku v porcijunkulsko 
kapelo na ravnici pod Assisijem. Ob sprejemu ji je Frančišek odrezal dolge lase in ji 
nato izročil redovno oblačilo in pajčolan. Naslednjih 40 let je živela v samostanu ob 
cerkvi sv. Damjana in vodila skupino deklet, ki so ji sledile. To so bile prve klarise. 
Umrla je leta 1253 z odobrenim vodilom v roki. Dve leti po smrti je bila razglašena 
za svetnico.  

Sestre FMM - V soboto, 11. avgusta bo naša s. Mara praznovala 106 let. Za njeno  
življenje se bomo zahvalili v nedeljo, 12. avgusta pri sv. maši ob 9.30. Letošnjemu  
praznovanju se bo pridružila  tudi sestra provincialka našega reda s. Gosia Książek 
(Poljakinja). Po maši ste lepo vabljeni pred cerkev, kjer bo preprosta pogostitev in 
druženje za vse. ☺ 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

     800  † br. Robert Podgoršek 
1800   † Martin Cizelj (pog.) 

TOREK, 7. avgust 
Sikst II., papež, mučenec 

  800   †† Lovrač, Minkličevi in Ribarjevi 
1800   † Mihael Tržan 

SREDA, 8. avgust 
Dominik, ustan. dominikancev 

  800   †† sin Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 
1800   † Stanko Oprešnik 

ČETRTEK, 9. avgust 
Terezija B. od Križa, mučenka 

   800  †† Ana in Jože Osenčič 
1800   †† Martin in Jožefa Krumpačnik 

PETEK, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, mučenec 

  800   † Amalija Toplišek 
1800  †† Angela in Zvonko Špiljak 
1800  † Albin Šket (8. dan) 

SOBOTA, 11. avgust 
Klara, devica, ustan. klaris 

  800   za s. Maro 
1800  †† Ivan in Štefka Končan 

NEDELJA, 12. avgust 

19. nedelja med letom 

Ivana Šantalska, vdova, red. 

    800   †† Anton in Marija Podrgajs  
    800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   za s. Maro 
1800  †† brat Alojz in sestra Milka 
1100   Tremerje: †† Franc in Stane Jakopič 

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


