
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V četrtek, 2. julija bo po večerni maši 
molitev za duhovne poklice in blago-
slov z Najsvetejšim. 
 
 

 

V petek, 3. julija ob 18.30 izpostavitev 
Najsvetejšega. Češčenje, spoved, lita-
nije, blagoslov, maša.   
 
 

 

 

 

 
 

 

 PORCIUNKULA  
 
 
 
 
 

Celjski bratje kapucini vabijo, da na 
praznik Device Marije Angelske v Por-
ciunkuli, ki bo v četrtek, 2. avgusta, 
skupaj z njimi počastimo Božjo Mater, 
se srečamo z Bogom v zakramentih 
sprave in evharistije ter prejmemo 
porciunkulski odpustek. Svete maše 
bodo ob 7., 8., 9.30, 11., 15. in 18. uri. 
Mašo ob 7. uri bo vodil provincial br. 
Štefan Kožuh, ob 8 uri g. škof dr. Sta-
nislav Lipovšek, 9.30 g. opat in gene-
ralni vikar Marjan Jezernik, mašo ob 
11. uri pa g. dekan Miha Herman. 
Priložnost za spoved bo od 6. ure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 POMNOŽEN KRUH DANES  
 
 
 
 
 

Tudi mi se nasičujemo in srečujemo s 

Kristusom v sv. obhajilu.  

Kruh je razlomljen  

in razdeljen,  

zato da bi tisti,  

ki ga použijejo,  

postali eno  

v Kristusu  

in med seboj. 

Nič drugega nas  

ne more združiti in  

zediniti kot božja ljubezen. 

Jezus, hvala Ti za ta dar. 

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

Avgust: MARIJA. 
 

»Marija si je izbrala naj-
boljši del. Kako se imenuje 
ta del? Imenuje se: Boga posedovati, 
ga prav spoznati in mu zvesto služiti. 
Za to so potrebne tri stvari; odmaknje-
nost od nepotrebnega vrveža sveta, 
molitev – dihanje duše, in delavnost, da 
bi v potu svojega obraza služili kruh. Te 
tri reči je Marija predstavila v najlepši 
luči. Te tri reči so iz nje naredile najsreč-
nejšo mater, Mater Božjo. Marija, povedi 
nas danes v svojo tiho sobo v Nazaretu. 
Uči nas moliti in delati, nauči nas, da 
bomo vedno zadovoljni s svojim sta-
nom.« 
 

Prošnja: Molimo za milost, da se bomo 
ob zgledu Božje Matere Marije učili 
drže molitve, prepoznavanja Božje 
volje za naše življenje in popolnega 
zaupanja Bogu. Naj nas povsod sprem-
lja priprošnja naše nebeške Matere. 
 
 
 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

 AVGUST 
 

Splošni:  Da bi z za- 
porniki ravnali pravično  
in s spoštovanjem do  
njihovega človeškega  
dostojanstva.. 
 

Misijonski: Da bi mladi ljudje, ki so 
poklicani k hoji za Kristusom, bili 
pripravljeni oznanjevati evangelij do 
zadnjih meja zemlje. 
 

Slovenski: Da bi po navdihu Svetega 
Duha našli pot in način, kako uresni-
čevati klic voditeljev Cerkve k novi 
evangelizaciji. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


