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11. nedelja med letom 

 

Dan molitve in posta za domovino 2013 

Iniciativna skupina za molitev in post za domovino pred praznikom državnosti 
letos tretje leto zapored pripravlja dan molitve in posta za domovino, ki bo 
potekal od nedelje, 23. junija 2013 zvečer, do ponedeljka, 24. junija 2013 zvečer. 
Spokorni dan se bo sklenil v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani, kjer bo nadškof 
Anton Stres daroval tradicionalno mašo za domovino. 

Devetdnevnica 

Devetdnevna molitev kot priprava na dan molitve in posta za domovino se bo 
začela v nedeljo, 16. junija 2013. Vodilna misel je posvečena solidarnosti v 
povezavi z mislijo sv. Ambroža, da dobrine pripadajo vsem. Povabljeni, da se po 
domovih, v župnijah, molitvenih skupinah, gibanjih, skupnostih in združenjih … v 
tem času povežemo v skupni prošnji po Božjem blagoslovu za našo domovino. 

Molitev in post za domovino 2013  

Ob težkih gospodarskih, političnih in socialnih razmerah prihaja povabilo k skupni 
molitvi in postu za domovino. Med posamezniki in v družbi se je v zadnjih letih 
nabralo veliko zla in greha, ki ovira odločitev, da bi se soočili z dejanskim stanjem, 
si odpustili in se skupaj podali k izhodu iz krize. V evangeliju beremo, da zla ni 
mogoče premagati drugače, kot s postom in molitvijo. Papež Benedikt XVI. je še 
kot kardinal poudaril, da je danes bolj kot v preteklosti pomembno skupno in 
javno dejanje molitve in posta kot pričevanje Božje previdnosti, duhovnih vrednot 
in solidarnosti s tistimi, ki so na pragu revščine. Brez posta ne bomo odgnali 
demonov današnjega časa. Pokora je potreba tudi za vsa dejanja proti življenju in 
revežem, za uničevanje skupnega dobrega, zato, ker smo pozabili na Boga in zatrli 
vest. Primerno je, da se s postom in molitvijo združimo v prošnji za odpuščanje 
grehov, spreobrnjenje in nov začetek. Pomembno je, da se združimo na tej poti in 
pri tem ne večamo medsebojnih razhajanj ter sovraštva. Marija v svojih 
prikazovanjih ne govori o nasprotnikih, ampak o ljudeh, ki še niso spoznali 
ljubezni. Ko molimo, priznavamo Boga in se odpiramo njegovi ljubezni, s postom 
pa odpravljamo sebičnost in rastemo v občutljivosti za svoje bližnje. V zgodovini 
sta post in molitev naredila že mnogo čudežev, da so se rešile stare krivice in so 
ljudje začeli sodelovati pri izhodu iz krize.    (Primož Krečič) 

ŽUPNIJSKO ROMANJE,  

24. avgust 2013 

V letu vere bomo poromali h Gospe 
Sveti (Maria Saal), v Globasnico in k 
sv. Emi.  

Cena romanja s kosilom je 20 €. 

SOLIDARNOSTNA NABIRKA 

Današnja nabirka je solidarnostna, za župnijo Maribor - Košaki, kjer gradijo novo 
cerkev. Naši škofje nabirko toplo priporočajo.  

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 16. junij 

11. nedelja med letom 

Beno, škof 

     800  † Stanislava Kunej 
   930   †† Ivan Soteljšek in starši Ratej 
1800   † Franc Respet 
1030   Tremerje: †† Veronika Sajovic  
                                    in Neža Cvetrežnik 

PONEDELJEK, 17. junij 
Terezija, redovnica 

   800    †† iz družine Krajnc in po namenu 
1800  † Frančiška Svatina 

TOREK, 18. junij 
Gregor Janez Barbarigo, škof 

  800   † Jože Pristovšek 
1800   † Jože Marodi 

SREDA, 19. junij 
Nazarij, prvi koprski škof 

     800    za žive in †† Trbovc 
1800    za spreobrnjenje in Božje varstvo 

ČETRTEK, 20. junij 
Adalbert, škof 

     800    † Jože Gračner 
  1800   v dober namen 

PETEK, 21. junij 
Alojzij Gonzaga, redovnik 

    800    † Alojz Zakelšek 
1800    † Alojz Borinc 

SOBOTA, 22. junij 
Janez Fisher in Tomaž More, 

mučenca 

  800    † Jože Zelič (obl.) 
1800  † Franci Hajnšek (obl.) 

NEDELJA, 23. junij 

12. nedelja med letom 
Jože Cafasso, red. 

     800  †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
   930   † Jože Ozmec  
1800   † Franc Lemut 
1030   Tremerje: †† iz družine Dušak in Gracer 
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