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1. avgust 2021 – 29 

18. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,24-35) 
Ko je tisti čas množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami 
stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani 
jezera, so mu rekli: »Učitelj, kdaj si prišel sem?« Jezus jim je odgovóril in rekel: 
»Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak 
ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za 
večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; tega je namreč potrdil Oče, Bog.« Tedaj 
so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovóril in jim 
dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Rekli so mu: »Kakšno 
znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš napravil? Naši očetje 
so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: ›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹« Jezus jim je 
dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak 
moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz 
nebes in daje svetu življenje.« Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega 
kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo 
lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.« 

Sv. Marija Angelska v Porcijunkuli (2. avgust): Porcijunkula je majhna cerkvica 
na ravnini pod Assisijem, nad katero danes stoji mogočna bazilika. To je svet kraj, 
zibelka Frančiškovega bratstva. Tu so bratje živeli v skladu z začrtano smerjo, 
katere hrbtenica je bil evangelij. Vse so imeli skupno in se niso borili drug proti 
drugemu, ampak samo proti sebi: proti napuhu, oholosti, zagrenjenosti, 
zamerljivosti … Porcijunkula je bila za Frančiška poseben kraj milosti, zato je 
bratom naročal, naj tega kraja nikdar ne zapustijo. Za pobožne romarje pa je od 
papeža Honorija III. izprosil poseben porciunkulski odpustek, ki so ga na ta dan 
deležni tudi vsi verniki, ki so pod določenimi pogoji pri sveti maši v cerkvi, kjer 
delujejo Frančiškovi manjši bratje.  

Celjski bratje kapucini vabimo k mašam ob 7., 8. (mašuje: celjski škof dr. 
Maksimilijan Matjaž), 9.30 (mašuje: upokojeni škof. dr. Stanislav Lipovšek), 11.  
(mašuje: novomašnik br. Jurij Slamnik) in ob 18. uri, ko so posebej vabljeni bratje 
in sestre Frančiškovega svetnega reda. 
Ves dan bo priložnost za sveto spoved! 

Nabirka za MIVO: Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali  smo 1.450 €. 

Posebnost porciunkulskega odpustka je v tem, da so bili z njim nagovorjeni predvsem 

ljudje iz takratnega obrobja; ljudje, ki so se imeli za grešnike in bi se radi s skesanostjo Bogu 

približali, saj niso mogli izpolniti takratnih  zahtevnih pogojev za prejem popolnega odpustka, 

ki so bili uresničljivi samo za višji razred in predvsem za moške. Za prejem popolnega 

odpustka se je takrat zahtevalo več kot za prejem zakramenta sv. pokore (spovedi), kar je bilo 

nesorazmerno. Zaradi visokih zahtev niso mogle prejeti popolnega odpustka preproste žene 

nosečnice, matere z dojenčki in malimi otroki, starčki, ki niso mogli potovati, ljudje, ki niso 

imeli denarja, da bi dali bogato miloščino.  Prejem porciunkulskega  odpustka pa je bil 

omogočen vsem ljudem; vsi so bili  izenačeni:  mladi in stari, moški in ženske, bogati in revni, 

fevdalci in vazali, trgovci in reveži, samski in poročeni, visoko  in nižje izobraženi … 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. avgust 

18. nedelja med letom, 

Alojz Marija Ligvorij, škof 

  800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  † Mihael Tržan 
1100  Tremerje: †† mama Marta  
                                    in sorodniki Strnad in Vrečar 
1800  Po namenu darovalca 

PONEDELJEK, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA V 
PORCIUNKULI 

    700   † Martin Vogrin (gr. 27) 

   800  Po namenu darovalca 

   930  † Antonija Šket 

1100   † Ana Ozmec 

1800   Za letošnje novomašnike 

TOREK, 3. avgust 
 Martin, menih 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Irena Prelovec (pog.) 

SREDA, 4. avgust 
Janez Marija Vianney 

  800   Za pomoč v stiski 
1800  Po namenu 

ČETRTEK, 5. avgust 
Marija Snežna  

  800  Po namenu  
1800  Za nove duhovne poklice 

PETEK, 6. avgust 
Jezusova spremenitev na gori         

  800   V čast sv. Jerneju in Sv. Duhu za sina Jerneja 
1800  Po namenu 

SOBOTA, 7. avgust 
Sikst II., papež – prva sobota 

  800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800 V zahvalo za srečen zakon 

NEDELJA, 8. avgust 

18. nedelja med letom, 

Dominik, ust. dominikancev 

  800  †† sin Franci (obl.)  
               mama Jožefa in oče Franc Kragolnik 
          Za žive in †† župljane in dobrotnike 

  930  † Majda Kink 
1100  Tremerje: †† Stane in Franc Jakopič 
1800  †† Alojz in Marija Feuš, Anton in Marija Golobič 

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


