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Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,30-34) 
Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. 
Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!« Mnogo 
ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s 
čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih 
prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se je Jezus 
izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki 
nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. 

Krištofova nedelja, 25. julij -  Z veseljem darujem – življenja rešujem« 
Tudi v letošnjem »korona-letu« bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in blagoslovu 
vozil, zbirali darove za vozila misijonarjev. Po župnijah bodo duhovniki 
blagoslavljali naša vozila (avtomobile, kombije, motorje, kolesa …). Ob tej 
priložnosti bomo lahko darovali za misijonska vozila. 
Letošnja akcija »MIVA Slovenija« poteka že 34. zapovrstjo, vendar nič ne izgleda, da 
bi se njeno poslanstvo bližalo koncu, saj so potrebe naših misijonarjev po prevoznih 
sredstvih še vedno zelo velike. Velikokrat pa se njihovo oznanjanje evangelija 
odraža v čisto konkretni pomoči ljudem, ki še vedno živijo v izjemnem pomanjkanju 
najosnovnejših življenjskih dobrin. Vozila, kupljena preko darov akcije MIVA, so jim 
zato pri delu za uboge v neizmerno pomoč. Služijo nakupu in transportu hrane, 
šolskih potrebščin, gradbenega materiala, prevozu ljudi k obhajanju bogoslužja do 
oddaljenih cerkva, velikokrat pa tudi nujnih bolnikov, nosečnic in ostarelih v 
bolnišnico. Brez prevoznih sredstev bi bilo njihovo delo zelo okrnjeno in številni 
ljudje v odročnih krajih tretjega sveta bi bili prikrajšani tako za pomoč, kot tudi za 
veselo oznanilo, katero je Jezus zapovedal oznanjati vsem ljudem po svetu. 
Slogan »Z veseljem darujem – življenja rešujem!« ima zato v letošnjem »korona-
letu«, ko so se življenjske razmere v deželah tretjega sveta zaradi pandemije krepko 
poslabšale, še posebno težo. 
Dragi dobrotniki: tudi mi se lahko z darovi za nove avtomobile dejavno vključimo v 
delo naših misijonarjev in smo na nek način tudi sami »kristonosci«, podobno kot je 
to bil sv. Krištof. Koronavirus naših misijonarjev namreč zagotovo ne bo ustavil. 
V imenu naših misijonarjev vam zato izrekamo NAJLEPŠA HVALA. Bog naj obilno 
povrne vaši dobroti!                                                                   Misijonsko središče Slovenije 

Spremembe pri bratih kapucinih: 
Od nas se poslavlja predstojnik  br. Matej Nastran, ki 
odhaja za predstojnika in župnika v Maribor, k sv. Jožefu 
na Studence. 
V Celje pa prihajata: 
Iz Maribora br. Vinko Škafar, ki bo predstojnik samostana 
in iz Kančevcev br. Jurij Štravs.  

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. julij 

16. nedelja med letom 

Elija iz Koštabone, mučenec 

  800  †† Stanislav Gorenjak (obl.)  
                in iz družine Jug 

  930  †† Franc (obl.) in Nada Loger 
1100  Tremerje: † Anton Lapornik 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
          † Martin Vogrin (gr. 12) 

PONEDELJEK, 19. julij 
Arsen Veliki, puščavnik 

  800  † Martin Vogrin (gr. 13) 
1800  Za duše v vicah  

TOREK, 20. julij 
 Marjeta Antiohijska, muč. 

  800  † Martin Vogrin (gr. 14) 
1800  †† Štefan Tržan in sorodniki 

SREDA, 21. julij 
Lovrenc iz Brindisija, 

kapucin, duh., cerkveni učitelj 

  800  † Ludvik Počivalšek  
1800  †† iz družine Tratnik 
          † Martin Vogrin (gr. 15) 

ČETRTEK, 22. julij 
Marija Magdalena, spokornica  

  800  † Martin Vogrin (gr. 16) 
1800  † Majda Kink 

PETEK, 23. julij 
Brigita Švedska, redovnica, 

sozavetnica Evrope         

  800  †† starši Vodopivec in Janko Babič 
1800  Za letošnje novomašnike 
          † Martin Vogrin (gr. 17) 

SOBOTA, 24. julij 
Krištof, mučenec  

  800  †† iz družine Matek, Kunc, Gomilšek, Kolenc, 
               Rakun in Štiftar 
1800 V zahvalo in za blagoslov 
          † Martin Vogrin (gr. 18) 

NEDELJA, 25. julij 

17. nedelja med letom, 

Krištofova nedelja 

Jakob Starejši, apostol 

  800  †† Terezija in Jože Belaj 

  930  † Marko Mavrič (obl.) 
1100  Tremerje: †† Fanika (obl.)  
                                    in Stanko Sinkovič 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
          † Martin Vogrin (gr. 19) 

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



 

 

 


