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22. junij 2014 – 24 – 

12. nedelja med letom 

 

Rojstvo Janeza Krstnika, 24. junij 

Janez Krstnik je edini svetnik, ki uživa to čast, da 
obhaja Cerkev njegov rojstni dan. V judovskih hribih 
jugozahodno od Jeruzalema sta imela svoj mirni dom 
duhovnik Zaharija in njegova žena Elizabeta. Živela sta 
pravično, brez graje, v vseh Gospodovih postavah. Ista 
žalost pa je težila oba: bila sta brez otrok in v letih. Ko 
pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se 
mu je prikazal nadangel Gabriel in mu naznanil: 

"Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev je uslišana: Tvoja 
žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V 
radost in veselje ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik 
pred Gospodom. Vina in opojne pijače nebo pil in že v materinem telesu bo 
napolnjen s Svetim Duhom. Veliko Izraelcev bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu 
Bogu. On sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo da naredi ljudstvo 
dovzetno za Gospoda"(Lk 1,12-17). 

Stari Zaharija je podvomil, da se more kaj takšnega zgoditi, saj je on star in tudi 
njegova žena v letih. Za prešibko vero ga je Bog kaznoval, da je onemel. Ko je 
prišel iz svetišča, ni mogel izgovoriti običajnega blagoslova, ampak je dajal 
ljudstvu le znamenja. Ko je dopolnil dneve službe, se je vrnil na svoj dom. V 
tiho hišico je z Zaharijevo vrnitvijo prišlo veselje: angelova napoved se je 
dopolnila. Po šestih mesecih je Zaharijevo hišo doletela nova sreča. Elizabetina 
nečakinja Marija, blagoslovljena med ženami, je prišla z blagoslovljenim sadom 
svojega telesa voščit srečo svoji teti in tudi, da bi ji bila v pomoč.  

Ko so se Elizabeti dopolnili dnevi in je rodila sina, so osmi dan pri obrezovanju 
hoteli dati otroku ime po očetu. Srečna mati Elizabeta pa je rekla, da bo otroku 
ime Janez. Sorodniki in sosedje so ugovarjali, da ni nikogar v njenem sorodstvu 
s takim imenom. Nato so pomignili očetu. Ta je vzel tablico in napisal: "Janez je 
njegovo ime!" Tedaj se je srečnemu očetu razvezal jezik, zahvalil je Boga v 
prelepi pesmi in napovedal poslanstvo svojega sina; da bo prerok Najvišjega, 
da bo Gospodu pripravljal pot in da bo dal njegovemu ljudstvu spoznati 
odrešenje v odpuščanju njegovih grehov. 

Vir: http://zupnija-krka.com/ 

MAŠA ZA DOMOVINO - V počastitev dneva državnosti nas škof msgr. dr. 
Stanislav Lipovšek vabi k sveti maši za domovino, ki bo v sredo, 25. junija ob 
19. uri v celjski stolnici. 

SV. PETER IN PAVEL, 29. junij - Praznik apostolov Petra in Pavla je dan 
duhovniških posvečenj. Iz celjske škofije sta letos dva novomašnika: 

Ivan Hrastnik iz župnije Laško (novo mašo bo imel v nedeljo 13. julija ob 
10.30 v Laškem), 

Marko Rakun iz župnije Rečica pri Savinji (nova maša v nedeljo, 6. julija ob 
10. uri v Rečici pri Savinji). 
Mašniško posvečenje bo v nedeljo, 29. junija 2014, v katedrali v Gornjem 
Gradu ob 15. uri. 
Nabirka ta dan je tako imenovani Petrov novčič in jo toplo priporočamo. 
 

Bratje kapucini imamo letos  
dva zlatomašnika: br. Rafael Jenko in br. Roman Motore 
in dva srebrnomašnika: br. Primož Kovač in br. Štefan Kožuh. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 22. junij 
12. nedelja med letom 

Janez Fisher in Tomaž More 

     800  †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
   930  † Franci Hajnšek (obl.) 
1800   za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 23. junij 
Jožef Cafasso, redovnik 

   800  po namenu 
1800   † Ivan Novak 

TOREK, 24. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika 

     800  po namenu 
1800   po namenu 

SREDA, 25. junij 
Dan državnosti – d.p. 

   800    za milost starševstva 
1800   † Franc Lemut (obl.) 

ČETRTEK, 26. junij 
Janez in Pavel, muč. 

   800    po namenu 
1800   po namenu 

PETEK, 27. junij 
Srce Jezusovo 

   800    po namenu 
1800   po namenu 

SOBOTA, 28. junij 
Srce Marijino 

   800    po namenu 
1800   po namenu 

NEDELJA, 29. junij 

Peter in Pavel, apostola 

Judita, redovnica 

     800  †† Rafael Trobiš in starši 
   930  †† Angela Lampret in Franc Respet 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: v zahvalo Brezjanski Mariji  
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