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8. avgust 2021 – 30 

19. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,41-51) 
Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz 
nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater 
poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovóril in jim 
dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, 
ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: ›Vsi se 
bodo dali poučiti Bogu.‹ Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. 
Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta. Resnično, 
resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši 
očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki 
od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega 
kruha, bo žível vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« 

Sv. Maksimilijan Kolbe,14. avgust 
17. oktobra leta 1971 je bil minoritski p. Maksimiljan Kolbe prištet med blažene. V 
koledarju je bil postavljen dan pred največjim Marijinim praznikom. 
Že na samem začetku svoje redovniške poti je hudo zbolel za jetiko. Leta tihega 
trpljenja in grozeče bližine smrti so v njem pustile globoke sledi; postal je mistik 
križa, ki je na kolenih iskal nova pota, da bi poživil božje kraljestvo na tem svetu, da 
bi ponesel veselo novico med vse ljudmi. 
Zelo ga je pretreslo, zelo ga je bolelo, ko je videl, da so ob proslavljanju dvestoletnice 
prostozidarstva na trgu sv. Petra v Rimu javno žalili Boga in razvijali zastave z 
napisi: »Satan naj vlada v Vatikanu in papež naj mu služi.« To mu je dalo pobudo za 
ustanovitev »Križarstva Brezmadežne«, da bi z Marijino pomočjo osvojil dežele in 
narode vsega sveta. »Križarstvo Brezmadežne« si je zamislil kot nekakšen sodoben 
viteški red pod varstvom Marije. 
Leta 1930 je svojo bratovščino razširil na Vzhod, na Japonsko, kar je bil pravi čudež. 
Na Nagasaki je petnajst let pozneje padla atomska bomba, ki pa ni poškodovala 
tistega dela mesta, kjer je stala njegova misijonska ustanova. 
Vrhunec Maksimilijanove zvestobe in pokorščine Bogu pa je prav gotovo njegova 
prostovoljna smrt namesto očeta osmih otrok v taborišču Auschwitz leta 1941 – in 
to prav na današnji dan, dan pred praznikom Marijinega vnebovzetja. Brez velike 
ljubezni, ki presega človeška merila, tega gotovo ne bi zmogel.  

Od 23. do 27. avgusta bo v naši župniji potekal 

oratorij pod geslom »Originalen.Sem«. Osrednji lik bo 

bl. Carlo Acutis, ki je bil lani razglašen za blaženega. 

Vabljeni vsi osnovnošolski otroci (po dogovoru tudi 

mlajši). Potrebni obrazec lahko izpolnite prvi dan 

oratorija. Priporočen prispevek je 25 € za prvega 

otroka, za drugega pa 20 €.  Prijavite se na telefonsko 

številko s. Anje Walaszek 051368885, pri kateri dobite 

vse dodatne informacije.  Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 9. avgust 
Terezija B. od Križa, muč. 

   800  Za duše v vicah 

1800   Po namenu 

TOREK, 10. avgust 
Lovrenc, diakon, muč. 

  800  Po namenu 
1800  Po namenu 

SREDA, 11. avgust 
Klara Asiška, red. ustan. 

  800   †† starši Gradič in po Marijinem namenu 
1800  † Milan Koštric (30. dan) 

ČETRTEK, 12. avgust 
Ivana Šantalska, vdova, red.  

  800  Za duše v vicah  
1800  † Jože Hrovatič (30. dan) 

PETEK, 13. avgust 
Poncijan in Hipolit, muč.         

  800   Za duše v vicah 
1800  †† Slavko (obl.) in vsi iz družine Prešeren 

SOBOTA, 14. avgust 
Maksimilijan Kolbe, d., muč. 

  800  † Janko Babič 
1800 † Ivica Kastelic 

NEDELJA, 15. avgust 

MARIJINO VNEBOVZETEJE  
– veliki šmaren 

Tarzicij, mučenec 

  800  †† Anton in Marija Podrgajs 
  930  † Frančiška Vrečer (obl.) 
1100  Tremerje: †† Ludvik Lešek  
                                     ter Angela in Ivan Skale 
1600  Miklavž: Po namenu  
1800    Za žive in †† župljane in dobrotnike 

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


