
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

12. avgust 2018 – 31 – 

19. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,41-51) 
Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« 
in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako 
more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte 
med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga 
bom obúdil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: ›Vsi se bodo dali poučiti Bogu.‹ Vsak, 
kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: 
samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima 
večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. 
To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem 
prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je 
moje meso za življenje sveta.« 

Marijino Vnebovzetje, 15. avgust 
Marijino vnebovzetje je praznik veselega pogleda na življenje, saj vsebuje upanja poln 
pogled poveličanega življenja. Spominja tudi, da je življenje podarjeno. Marija je prejela 
zemeljsko in večno življenje v izjemni obliki kot dar. Starši so bili menda že priletni, 
brezmadežnost, obuditev od mrtvih in vnebovzetje pa je lahko le nezasluženo 
podarjeno. Marija je dojela, da je za človeka najmodrejše sprejeti Boga v svoje življenje. 
Zato je postala najrodovitnejši človek na svetu. Ker je vse sprejela, je lahko tudi rodila, 
kajti sposobnost rojevanja odgovarja sposobnosti sprejemanja. Marija vse sprejme in 
vse izroča Svetemu Duhu. In to je vrhunec človekove dejavnosti. Posledica je neverjetna: 
rodi Bogo-človeka; a tudi vse drugo, kar pride iz nje, je Božje-človeško; vsako misel, 
besedo in dejanje »spočne« v sodelovanju s Svetim Duhom.  
Z obnovitvijo posvetitve slovenskega naroda Mariji poživimo zaupanje v njeno posebno 
rodovitnost.                                   (msgr. dr. Marjan Turnšek upokojeni mariborski nadškof) 

ENO JE POTREBNO: v zadnjem tednu počitnic (27.08. - 01.09.) 
oratorij tudi v naši župniji.  
Glavni junak letošnjega oratorija je Friderik BARAGA, slovenski 
misijonar, ki je deloval daleč proč od doma - v Ameriki med 
Indijanci. Veliko nam bo o njegovem zanimivem poslanstvu 
povedala oratorijska zgodba. Zgodbi pa se bodo pridružile še 
druge oratorijske aktivnosti. Udeleženci lahko pričakujejo 
zanimive, razigrane dni. Potrudili se bomo, da bodo tudi o 
letošnjem oratoriju udeležencem ostali lepi spomini. 
Več informacij o oratoriju najdete na župnijski strani www.cecilija.net. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. avgust 

19. nedelja med letom 

Ivana Šantalska, vdova, red. 

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

PONEDELJEK, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, mučenca 

     800  †† sorodniki in dobrotniki 
1800   † Slavko Prešeren (2. obl.) 

TOREK, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, mučenec 

  800   † Janko Babič 
1800   po namenu 
1800   † Jožefa Veličkovič (8. dan) 

SREDA, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETEJ  
– veliki šmaren 

Tarzicij, mučenec 

    800   † Marjan Jazbec 
  930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   po namenu 
1100   Tremerje: †† Franc in Stane Jakopič 
1600   Miklavž: † Mirko Mikša 

ČETRTEK, 16. avgust 
Rok, romar, spokornik 

   800  †† starši Jurkovšek in Podbreznik 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 17. avgust 
Evzebij, papež, mučenec 

  800   po namenu 
1800 za srečno zadnjo uro in milostljivo sodbo Jezusovo 

SOBOTA, 18. avgust 
Helena (Alenka), cesarica 

  800   †† starši Pasar ter Janez, Leopold in Mimica   
1800  †† Marjan in Ivan Palir ter družina Kramar 

NEDELJA, 19. avgust 

20. nedelja med letom 

Janez Eudes, duhovnik 

    800   †† Ignac Sladnjak ter starši in sorodniki 
  930   † Jože Plavčak 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† Jože in iz družine Bezgovšek 

PONEDELJEK, 20. avgust 
Bernard, opat, cerkveni učitelj 

     800  †† Mavčeve, Lešnikove in sorodnike 
1800   † Ludvik Kamplet 

TOREK, 21. avgust 
Pij X., papež 

  800   v zahvalo za zdravje in za srečno zadnjo uro 
1800   †† Jana in Alojz Potočnik 

SREDA, 22. avgust 
Devica Marija Kraljica 

    800   †† Pesjak, dva Rudolfa, Rozalija, Viktor, Jožica,      
                 Agata in sorodniki 
  1800   za Božje varstvo 

ČETRTEK, 23. avgust 
Roza iz Lime, devica, mučenka 

   800  †† Babič, Ozmec in Kosovič 
1800   za družinsko deblo in blagoslov v družini 

PETEK, 24. avgust 
Natanael (Jernej), apostol 

  800   za zdravje in srečo 
1800 †† Jožef Kotnik, Marija in Jožek Veranič in sorodniki 

SOBOTA, 25. avgust 
Ludvik IX., Francoski kralj 

  800   za pozabljene duše v vicah 
1800  †† Ivanka Jerič, straši Zalokar in sorodniki 
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