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29. julij 2012 – 31 – 

17. nedelja med letom 

Gospodov dan z Besedo: 17. nedelja med letom 

2 Kr 4, 42-44; Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15 

1. Če nekaj od svojega imetja vzamemo in oddamo, imamo ustrezno temu manj. Če 
človek nekomu podari nekaj svojega časa, ga ima zase manj. Če razdeli polovico 
svojega kruha, mu ga ostane samo še pol. To so naše izkušnje, jasne in razumljive, 
vrste se dan za dnem in nas navadno tudi spodbujajo, da to, kar imamo, varujemo, 
da se ne bi porazgubilo. Kar imamo, želimo ohraniti. Našo že sicer ozko 
preračunljivost te izkušnje še dodatno poudarjajo in krepijo. 

2. Današnja Beseda poudarja, da obstajajo še drugačne razsežnosti in drugačne 
posledice naših dejanj, ki so tudi vsakdanjost, ki pa nanje radi pozabljamo: 

- prerokov služabnik s pomisleki in najbrž strahom, če mu bo sploh kaj ostalo, 
sprašuje: kako naj (malo kruha) postavim pred sto mož; 

- še izraziteje izreče značilne človeške pomisleke apostol Andrej: tukaj je (sicer) pet 
ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi – če še to razdelimo, nihče ne 
bo imel nič, ne mi, ne drugi, naj si raje kruh priskrbe sami; 

- Bog, ki neskončno presega človekovo ozkost, pa po preroku pomirjujoče naroča: 
daj ljudem, da bodo jedli, jedli bodo in še pustili;  

- Jezus neposredno potrdi tak način ravnanja: recite ljudem, naj sedejo – ko se je 
množica nasitila, začudeni učenci nabero kar dvanajst košar ostalega kruha. 

3. Vedno znova se spričuje, da za Boga ni izhodišče ravnanja preračunljivost, 
ampak ljubezen, ki ne more temeljiti na pojmu imeti. Pojmi kot so hočem 
posedovati, hočem imeti, hočem zadržati, spadajo med načela človeka, ki ne upa 
storiti koraka iz popolne zavarovanosti v kakršnokoli tveganje. Ljubezen pa more 
delovati le v znamenju razdajanja in zaupanja. Kdor poskuša iti v tej smeri, se 
srečuje z novimi, za marsikoga nemogočimi izkušnjami: če razdaja, nima manj, 
ampak mu ostaja več; prav takrat, ko se razdaja, se ljubezen najintenzivneje 
poglablja, postaja močnejša. 
 

4. S pomnožitvijo kruha Gospod tudi nam kot popotnico daje tako koristno 
spoznanje: rast tistega, kar človeka resnično bogati, ni pogojena s kopičenjem, 
ampak z razdajanjem. Kakšno nasprotje ponavljajočemu se "hočem imeti"! Jezus 

pojasnjuje, da razdajanje ne pomeni izgube, ampak kvečjemu pridobitev! V pojem 
kruha ni zajeta le hrana; prav tako gre za denar, čas, moči, prijaznost, živce, 
dobroto, ljubezen. Vse, s čimer je moč razpolagati, je povzeto v pojem kruha, ki ne 
obstaja zase, ampak je njegov smisel v tem, da se daje. Tudi človeka ne osrečuje 
zapiranje vase, ampak razdajanje. V svoji širokosrčnosti, v razdajanju je  blizu Bogu 
in sočloveku! 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

SV. MARIJA ANGELSKA V PORCIJUNKULI, 2. avgust 

Porcijunkula je majhna cerkvica na ravnini pod 
Assisijem, nad njo pa se bohoti 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. 
PROGRAM PRAZNOVANJA: 

6.00 – začetek spovedovanja 

7.00 – sveta maša – vodi br. Štefan Kožuh, provincial 

8.00 – sveta maša – vodi g. škof. dr. Stanislav Lipovšek 

9.30 – sveta maša – vodi g.  opat in gen. vikar Marjan Jezernik 

11.00 – sveta maša – vodi g. dekan Miha Herman 

15.00 – sveta maša za sestre/brate FSR 

18.00 – sveta maša – vodi br. Marko Senica 

VES DAN BO PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED! 

Skupina mladih v teh dneh roma peš od Škofje Loke do Celja 
(»Od Ane do Marije«). Na predvečer praznika, 1. avgusta, 
bodo po večerni maši pripravili molitveno uro pred 
Najsvetejšim. Lepo vabljeni! 



 

 

MARIJA SNEŽNA, 5. avgust 

Župnija MARIJA  SNEŽNA na Svetini nad Štorami vabi na praznovanje zavetnice 
cerkve:  
- v soboto 4. avgusta ob 19.30 sveta maša  
  in po maši procesija z lučkami; 
- v nedeljo 5. avgusta sveta maša ob 9. uri, vodi dr. 
Karel Bedenjak, 
  in ob 10.30 slovesna sveta maša, ki jo bo vodil 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, 
  po maši procesija in litanije. 

Pri slovesnih svetih mašah v soboto in nedeljo bo 
igrala Svetinska godba. 

ŽUPNIJSKO ROMANJE, 25. avgust 2012 

V Slomškovem letu bomo poromali v Št. Andraž 
v Labodski dolini, obiskali benediktinski 
samostan v Št. Pavlu in Vuzenico. 
Romanje bo v soboto, 25. avgusta, odhod ob 
6.30 izpod stopnic. Cena romanja je 24 € 
(prevoz 7,5 €, vstopnica za ogled knjižnice v Št. 
Pavlu 8,5 € in kosilo 8 €). 

STIČNA MLADIH 2012 - VEČ KOT FESTIVAL  

»Veselite se v Gospodu zmeraj« (Flp 4,4) 

V soboto, 15. septembra 2012, bo v Stični festival Stična mladih. Vsi mladi lepo 
povabljeni. Letošnje leto prinaša veliko privlačnih posebnosti: od še boljšega 
programa tudi za študente in mlade v poklicih in privlačnega nabora delavnic do 
pričevanja spreobrnjenega   gangsterja,   nepozabne   sv.  najboljšega žura pod 
taktirko Stična banda. Stična mladih vedno bolj presega meje festivala, saj postaja 
pristna izkušnja skupnosti, enkratnosti posameznika in bližine Boga dobra 
popotnica ob začetku pastoralnega leta. Geslo tokratne Stične mladih »Veselite se v 
Gospodu zmeraj« spodbuja, da nepozabno izkušnjo mladi prenesete tudi  v 
domačo župnijo. Več razlogov, zakaj biti del Stične  mladih, lahko najdete na 
www.sticna.net.  

Za vse, ki zaupate v letošnje sporočilo Stične mladih in imate možnost, da 
prizadevanja organizatorjev finančno podprete, povabljeni k donaciji. Podatke za 
donacijo najdete na spletni strani www.sticna.net.  

NABIRKA ZA MIVO  

Bog povrni za vaš dar za MIVO. Zbrali  smo 1.200 €. 

Dragi prijatelji! 
Sestre fmm se letos veselimo 100 letnice življenja s. Mare. Za ta velik dar se bomo 
skupaj zahvalile Gospodu, 11. avgusta 2012 ob 11h pri sv. maši v naši župnijski 
cerkvi sv. Cecilije. Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite pri tem slavju. Po sv. maši 
vabljeni k druženju ob dobrotah in pijači. Na ogled bo tudi dobrodelna razstava, 
večinoma izdelkov s. Mare, ki jih boste lahko tudi kupili. Zbrani prispevki bodo, na 
željo s. Mare, namenjeni za opremo šole v Bundji v Kongo Brazzaville. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 29. julij 

17. nedelja med letom  

Marta, Lazarjeva sestra 

   800    † Ana Slamnik 
  930    †† Ivan Sotelšek in družina Rataj 
1800  † Frančiška Pestivšek, pog. 
1030    Tremerje:  za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 30. julij 
Peter Krizolog, škof, c. uč. 

   800    po namenu 
1800   † Marija Verdev (8. dan) 

TOREK 31. julij 
Ignacij Lojolski, ust. jezuitov 

    800   po namenu 
1800   za ozdravitev rodovnih korenin 

SREDA, 1. avgust 
Alfonz M. Ligvori, škof, c. uč. 

  800  na čast Sv. Duhu 
1800   po namenu 

ČETRTEK, 2. avgust 

SV. MARIJA ANGELSKA 
V PIORCIUNKULI 

   700    po namenu 
   800    †† Dragica Štravs in Maks Strelec 
  930    † Stane Mori 
1100  † Alojz Zakelšek 
1500  za FSR 
1800  †† rodbina Žikovšek in Klezin 

PETEK, 3. avgust 
Lidija, svetopisemska žena 

    800   † Tomaž Mastnak 
1800   †† Mirko (obl.) in Angela Krumpačnik 

SOBOTA, 4. avgust 
Janez M. Vianney, arški žup. 

    800   po namenu 
1800   † Konrad Grom (30. dan) 

NEDELJA, 5. avgust 

18. nedelja med letom  

Marta, Lazarjeva sestra 

   800    za župljane in dobrotnike  
  930    † Toni Slamnik (30. dan) 
1800  † Jože Kopinšek 
1030    Tremerje:  † Franc Šarlah 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
TR: BC Si56 0600 0037 0700 834   

 


