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17. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-52) 

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na 

njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je 

imel, in kupil tisto njivo. 

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam 

dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. 

Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh 

vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa 

poméčejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od 

pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Ste doumeli 

vse to?« 

Rekli so mu: »Smo.«  

Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, 

podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.« 

Danes je KRIŠTOFOVA NEDELJA – po maši blagoslov vozil! 

Z VESELJEM DARUJMO, ŽIVLJENJE REŠUJMO  

Odprimo srca za tiste, ki imajo veliko manj kot mi, ali pa NIČESAR! 

Darovi pri blagoslovu avtomobilov bodo namenjeni za misijone. Leto je okoli, števec za 

kilometre se je obračal. Tudi letos naj bi darovali ZA VSAK SREČNO PREVOŽEN 

KILOMETER CENT ZA MISIJONSKI AVTO. 

Dragi prijatelji in sodelavci:  

Čas, v katerem smo se sedaj vsi skupaj znašli, je zagotovo čas, ko se mora povečati bratska 

solidarnost. Je čas, ko moramo stopiti skupaj, se povezati in si pomagati. Prav je tudi, da 

pomagamo našim oddaljenim bratom in sestram, ki jih je ta kriza tudi najbolj prizadela in 

med katerimi delujejo naši misijonarji in misijonarke. S svojo skrbjo in nesebičnimi deli 

ljubezni blažijo že tako težko situacijo, ki se je s pojavom koronavirusa še poslabšala, in na 

ta način – z dejanji – oznanjajo ljudem evangelij Jezusa Kristusa (prim. Jak 2,18). In pri 

svojem delu so jim avtomobili, kupljeni z vašimi darovi – zbrani preko akcije MIVA – v 

neizmerno pomoč. 

V imenu vseh naših misijonarjev se vam zato iz srca zahvaljujemo za vašo širokosrčnost. 

Naj Bog obilno povrne Vašo dobroto in naj vas na vseh vaših življenjskih poteh spremlja 

varstvo svetega Krištofa. 

 

Spremembe v naših skupnostih: 

Pri sestrah Frančiškanskih Marijinih misijonarkah se poslavlja s. Teresa Cachot 

Martinez, ki se vrača v rodno Španijo (3. 8. 2020). S. Teresi se zahvaljujemo za vse njeno 

delo v Sloveniji, še posebej za njeno navzočnost v Celju. Naj ji Gospod nakloni zdravja in 

obilo milosti.   

Pri bratih kapucinih je tudi prišlo do menjave, br. Primož Kovač odhaja v Ljubljano, k 

Celje pa prihaja iz Ljubljane br. Matej Nastran. 

Od s. Terese in od br. Primoža se bomo poslovili prihodnjo nedeljo. 

Obvestilo 

Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade, z dne 8. julija 2020, na listku 

oddate svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v 

primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. julij 

17. nedelja med letom –

Krištofova nedelja 

Joahim in Ana, starši D. M.  

  800   †† Anči Kamšak in Janko Štrukelj 

  930   †† Ana in Franc Poznič 

1800  za žive in †† župljane in dobrotnike 

1100  Tremerje: † Marta Vrečar 

PONEDELJEK, 27. julij 

Gorazd in Kliment 

   800  †† Franc Smole in sorodniki 

1500  † Terezija Belaj (pogrebna) 

1800   za žive in †† iz družine Šprajc 

TOREK, 28. julij 

Viktor I., papež 

   800  †† starši Smole, Škorjanc in Guzej  

                ter sorodniki 

1800  † Albin Šket (obl.) 

SREDA, 29. julij 

Marta, Lazarjeva sestra 
   800  za duše v vicah 

1800   po namenu 

ČETRTEK, 30. julij 

Peter Krizonog, škof, c. uč. 
   800  po namenu 

1800   †† Jožefa (obl.) in Jožef Tomažič 

PETEK, 31. julij 

Ignacij Lojoljski, d., ust. jezuitov 
   800   po namenu 

1800    po namenu 

SOBOTA, 1. avgust 

Jakob Starejši, apostol 
   800  † Jožefa Kragolnik (30. dan) 

1800   † Franci Tašker 

NEDELJA, 2. avgust 

18. nedelja med letom 

SV. MARIJA ANGELSKA   V 

PORCIUNKULI 

    700   † Ivan Seme 

   800  † Frančiška Verdev 

   930  †† Anica Cafuta in sorodniki 

1100   za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800   † Milan Šubaraš 

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


