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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,17.20-26) 
Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil 
na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica 
njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje 
in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. 
Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor 
vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, 
ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki 
zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, 
izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! 
Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. 
Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti 
svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki 
se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje 
lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!« 

Bratje kapucini pripravljamo romanje odraslih in družin v Assisi. 
»To je, kar hočem; to je, kar iščem in to želim izpolniti z vsem svojim srcem.« 

26. 4. 2019  1. dan, po poti: Montecasale 
27. 4. 2019  2. dan: Assisi: sv. Frančišek in sv. Klara 
28. 4. 2019  3. dan: Carceri 
29. 4. 2019  4. dan: Porcinkula in sv. Damijan 
30. 4. 2019  5. dan: po poti: La Verna, vrnitev v večernih urah 
Odhod v petek, 26. aprila 2019 ob 5.30. uri iz Ljubljane - 
Štepanja vas. 
Povratek v torek, 30. aprila 2019 v večernih urah. 
Romanje in obisk Frančiškovih krajev bomo bogatili z 

molitvijo, duhovnimi mislimi in posredovanjem krščanske izkušnje sv. 
Frančiška in sv. Klare. Na romanju poskrbimo za otroke in na njim razumljiv 
način predstavimo kraje. V pripravi na romanje si po možnosti preberite kakšen 
Frančiškov življenjepis.  
Cena: odrasli: 260€, otroci (do 16 let): 150 €. 
S seboj je potrebno vzeti rjuhe in prevleko za vzglavnik. Prijave: br. Milan Kvas, 
Kančevci 38, 9206 Križevci v Prekmurju ; milan.kvas@rkc.si. 

Molitvena zveza za duhovne poklice celjske škofije in dekanija Celje vabita  na redni 

mesečni molitveni shod, ki bo danes, 17. 2. 2019 v cerkvi Marijinega vnebovzetja v 

Celju. Ob 15 uri molitvena ura pred Najsvetejšim in ob 16 uri sveta maša po namenu 

MZDP. Vabljene molitvene skupine, člani MZDP in verniki, ki vztrajno in zaupno molite 

za nove duhovne poklice! 

Sv. Jožef Celje vabi na Seminar za organiste – orgelska improvizacija, ki b v 
soboto, 2. marca 2019, od 9.30 do 16.00. Voditelj: prof. Dalibor Miklavčič 
Prijave sprejemajo do 28. februarja 059-073-800 ali info@jozef.si 
Prispevek za seminar je 15EUR, s kosilom 20,50 € in se poravna ob prihodu. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 17. februar 

6. nedelja med letom 

Sedem ustanov. reda servitov 

    800   † Marija Rebov 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
    930   †† starši Podbreznik 
1800   † Alojzija Čerenak (gr. 18) 
1100   Tremerje:  † s. Mara Vampelj 

PONEDELJEK, 18. februar 
Frančišek Regis Clet, duh., m. 

  800  † Franc Smole (obl.) 
  800  † Alojzija Čerenak (gr. 19) 
1800  † Rok Žagar (obl.) 

TOREK, 19. februar 
Konrad iz Piacenze, spokornik 

  800   †† iz družine Jeromel 
  800   † Alojzija Čerenak (gr. 20) 
1800  v čast Sv. Duh in za blagoslov v družinah 

SREDA, 20. februar 
Sadod in perzijski mučenci 

  800   † Alojzija Čerenak (gr. 21) 
1800   † Martin Topole (30. dan) 

ČETRTEK, 21. februar 
Peter Damiani, škof, c. uč. 

  800   † Alojzija Čerenak (gr. 22) 
1800   po namenu 

PETEK, 22. februar 
Sedež apostola Petra 

  800  † Alojzija Čerenak (gr. 23) 
1800   v dober namen  

SOBOTA, 23. februar 
Polikarp, škof, mučenec 

  800  †† Koren in sorodniki 
  800  † Alojzija Čerenak (gr. 24) 
1800  čast sv. Antonu za zdravje in srečo  
          pri ljudeh in živini 

NEDELJA, 24. februar 

7. nedelja med letom 

Matija, apostol 

    800   † Magdalena in iz rodbine Fiauš 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930   † Albin Šket 
1800   † Alojzija Čerenak (gr. 25) 
1100   Tremerje:  †† Stanko in Fanika Sinkovič 

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