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18. nedelja med letom 
 
 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,13-21) 
Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci mojemu bratu, naj deli z 
menoj dediščino!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali 
delivca čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj 
življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja.« 
Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. 
Premišljal je sam pri sebi: ›Kaj naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih 
pridelkov?‹ In rekel je: ›Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter postavil večje in 
tam bom spravil vso pšenico in svoje blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, 
veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‹ 
Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si 
spravil, čigavo bo?‹  
Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.«                                                                        

         

                                                        

 

        

Imaš moč: Peter Klepec bo tudi nas 

navduševal v oratorijskih dneh.  Letošnja 

oratorijska zgodba nas bo poučila o tem, da 

imeti moč ne pomeni samo biti kos bremenu, 

pomeni veliko več.  

 V zadnjem tednu avgusta bo naša župnija 

usmerjena v oratorijski utrip,  na kar bo 

opozarjala oratorijska zastava. Različne aktivnosti v župnijskih prostorih in 

okolici cerkve bodo zapolnjevale oratorijske dni. Oratorijsko romanje pa bo 

letos še posebej zanimivo. Več informacij o oratoriju lahko najdete na 

župnijski strani www.cecilija.net..  

Župnijsko romanje na Ptuj bo v soboto, 7. septembra 2019. Skozi najstarejše 
Slovensko mesto bomo imeli voden ogled in romarsko sveto mašo v cerkvi sv. 
Leopolda, ki je bila pred kratkim posvečena.  

Jezusova spremenitev na gori, 6. avgust - Papež sv. Leon Veliki je v svojem 
delu Slava v spremenjenju 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'«. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 4. avgust 

18. nedelja med letom 

Janez M. Vianney, arški župnik 

  800  †† Franc in Magda Tratnik 
  930   † Frančiška Tovornik (gr. 4) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: † mama Marta 

PONEDELJEK, 5. avgust 
Marija Snežna 

    800  †† Lovračevi in Ribarjevi 
  800   † Frančiška Tovornik (gr. 5) 
1800  † Mihael Kropivšek (2. ob.) 

TOREK, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori 

    800  † Frančiška Tovornik (gr. 6) 
1800  † Ivan Dobršek 

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

    800   v dober nemem 
  800   † Frančiška Tovornik (gr. 7) 
1800  † Marija Prebil (obl.) 

ČETRTEK, 8. avgust 
Dominik, duhovnik, 

ustanovitelj dominikancev  

    800  †† sin Franci (obl.) in oče Franc Kragolnik 
  800   † Frančiška Tovornik (gr. 8) 
1800  † Majda Kink 

PETEK, 9. avgust 
Terezija Benedikta od Križa 

(Edith Stein), mučenka,  
sozavetnica Evrope 

    800  † Amalija Toplišek 
  800   † Frančiška Tovornik (gr. 9) 
1800  v zahvalo za dar poklica  
         in prošnja za zvestobo 

SOBOTA, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, mučenec 

    800   † Frančiška Tovornik (gr. 10) 
1800  sv. Frančišku za Božje varstvo in priprošnjo 

NEDELJA, 11. avgust 

19. nedelja med letom 

Klara, devica,                    
redovna ustanoviteljica 

  800  †† Alojz in Marija Feuš,  
               Anton in Marija Golobič 
  930   † Frančiška Tovornik (gr. 11) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: ††  Franc in Stane Jakopič 
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