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PORCIUNKULA 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-33) 

V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se 

imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, 

in devici je bilo ime Marija. In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti polna, 

Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta 

pozdrav pomeni. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. 

Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in bo vladal v Jakobovi hiši 

vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 

SV. MARIJA ANGELSKA  V PORCIUNKULI 

Vseh cerkvah, kjer delujejo Frančiškovi redovi, danes slovesno obhajamo praznik 

Marije Angelske v Porciunkuli. Tomaž Čelano je zapisal: »Ta kraj je Frančišek 

vzljubil bolj ko vse druge. Bratom je zapovedal, naj ga imajo posebno v časteh, hotel 

je, naj ga bratje kot ogledalo reda vedno varujejo v ponižnosti in najglobljem 

uboštvu. Tukaj so se držali najstrožjega reda v vsem, tako v molku in delu kakor tudi 

v vseh drugih posameznih predpisih.« 

Tukaj, pri Mariji Angelski, je Frančišek od papeža dobil dovoljenje, da vsak, kdor 

obišče ta kraj, prejme tako imenovani porciunkulski odpustek. 

Popoln odpustek sme prejeti resnično skesani vernik pod tremi običajnimi pogoji: 

zakramentalna spoved, prejem svetega obhajila in molitev po namenu svetega 

očeta. Popoln odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, 

katerih krivda je že odpuščena« (KKK 1471). Kristjan ga lahko prejme zase za izbrisanje 

krivde lastnih grehov, daruje pa ga lahko tudi za druge, tako žive kot mrtve. 

Jezusova spremenitev na gori, 6. avgust 

Praznik Jezusove spremenitve na gori so na vzhodu obhajali že na prelomu med 4. 

in 5. stoletjem. Vsebina praznika se nanaša na evangeljski dogodek Jezusove 

spremenitve na gori Tabor v Galileji. Jezus se je na omenjeno goro odpravil skupaj 

s Petrom, Janezom in Jakobom. Tam se je pred njimi čudovito spremenil in jim dal 

za trenutek videti svoje božanstvo. Ob njem sta se prikazala Mojzes in Elija, dva 

največjima lika stare zaveze, Mojzes kot predstavnik postave, Elija kot predstavnik 

prerokov.  

Spremembe v naših skupnostih: 

Pri sestrah Frančiškanskih Marijinih misijonarkah se danes poslavlja s. Teresa 

Cachot Martinez, ki se jutri (3. avgusta) vrača v rodno Španijo. 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 

spremembe. Danes se poslavljamo od 

br. Primoža Kovača, ki odhaja v 

Ljubljano, v Celje pa prihaja iz 

Ljubljane br. Matej Nastran. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 3. avgust 

Martin, menih 
   800  † Janez Gačnik 

1800   za žive in †† iz družine Šprajc 

TOREK, 4. avgust 

Janez M. Vianney, arški župnik 
   800  po namenu 

1800  po namenu 

SREDA, 5. avgust 

Marija Snežna (Nives) 
   800  †† Franc Smole in sorodniki 

1800   † Milena Goleš 

ČETRTEK, 6. avgust 

Jezusova spremenitev na gori 
   800  po namenu 

1800   za duhovne poklice 

PETEK, 7. avgust 

Sikst II., papež, mučenec 
   800   po namenu 

1800    po namenu 

SOBOTA, 8. avgust 

Dominik, duhovnik,     

ustanovitelj dominikancev 

   800  ††  oče Franc, sin Franci                    

                 in mama Jožefa Kragolnik 

1800   po namenu 

NEDELJA, 9. avgust 

19. nedelja med letom 

Terezija B. od Križa (Edit 

Stein), m. sozavetnica Evrope 

    800  †† Terezija in Jože Belaj 

   930  † Frančiška Vrečer (obl.) 

1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

1100   Tremerje:  † Franc Lemut 

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


