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Pridejo v hišo in zopet se zbere množica, da še kruha ne morejo zaužiti. In ko so 
njegovi to slišali, so šli, da bi se ga polastili; govorili so namreč: »Iz uma je.«  
Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: »Od Beelzebula je obseden in s 
poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.« Poklical jih je in jim govoril v 
prilikah: »Kako more satan izganjati satana? In ako je kraljestvo sámo v sebi 
razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. In ako je hiša sama v sebi razdvojena, 
ta hiša ne more obstati. In ako se je satan vzdignil zoper sebe in je razdeljen, ne more 
obstati, ampak ga bo konec. Nihče ne more priti v hišo močnega in mu opravo 
ugrabiti, če močnega poprej ne zveže; šele tedaj bo njegovo hišo oplenil. Resnično, 
povem vam: Človeškim otrokom bo odpuščeno vse, kar so zagrešili grehov in kletvin; 
kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, nikoli ne dobi odpuščanja, temveč je kriv 
večne pregrehe.« Trdili so namreč: »Od nečistega duha je obseden.« 
Tedaj pridejo njegova mati in njegovi bratje in ga zunaj stoječ dadó poklicati. Sedela 
pa je okoli njega množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in 
te iščejo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozre se po 
tistih, ki so sedeli okoli njega in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje! Kdor namreč 
spolni božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.« 

Markov evangelij 3,20-35 

Vabilo na "celjsko procesijo" ob prazniku Sv. Rešnjega Telesa - V nedeljo, 7. 
junija 2015 ob 18. uri bo v stolnici slovesna škofova maša, nato celjska procesija 
Sv. Rešnjega Telesa od stolnice do Marijine cerkve. To slavje se vključuje v 
duhovno pripravo na 10. obletnico naše škofije in na Sveto leto Božjega usmiljenja, 
ki ga obhajamo v letu 2016. Na to slavje posebej vabimo letošnje birmance, njihove 
starše in botre, ker v uvajanje birmancev v versko življenje spada tudi poznavanje 
stolnice in njenega duhovnega poslanstva. 

Zahvalno romanje in nočno bdenje mladih pred Najsvetejšim - Ob 5. obletnici 
Slovenskega evharističnega kongresa in nočnega bdenja mladih bo zahvalno 
romanje in bdenje mladih pred Najsvetejšim - v noči od 12. do 13. junija 2015; od 
Teharij do Celja-Sveti Duh. Začetek bo ob 19.30 na Teharjih. Po nagovoru bo mlade 
pot vodila proti cerkvi Sv. Duha v Celju. Na cilju bo kateheza, ki jo pripravlja škof 
dr. Anton Jamnik. Ob polnoči se bo začelo češčenje Najsvetejšega, zaključek pa bo 
sveta maša ob 7. uri, ki jo bo daroval mariborski nadškof metropolit mag. Alojzij 
Cvikl. Vsi mladi, lepo vabljeni. 

Spominska sveta maša pred vhodom v Hudo jamo - V soboto, 13. junija 2015, 
bo škof Stanislav Lipovšek ob 11. uri pred vhodom v Hudo jamo pri 
Laškem daroval sv. mašo za rajne v Hudi jami in za vse žrtve medvojnih in 
povojnih pobojev.  

Nova maša br. Mitje Marije Ponikvarja bo v nedeljo, 12. julija ob 10. uri v 
Cerknici. Na predlog članov ŽPS bomo novo mašo povezali z župnijskim romanje. 
Predviden odhod avtobusa bo ob 7.30, cena 10 €. 

Romanje v Assisi za mlade 2015 - Pod naslovom letošnjega romanja za mlade v 
Assisi »Marija, Devica in Mati« se skriva naša želja, da skupaj s teboj, dragi 
prijatelj, draga prijateljica, odkrivamo lepoto posvečenega in poročenega življenja. 
Vodnica v skrivnost poročenosti in posvečenosti nam bo Jezusova Mati Marija, 
naša zvesta sopotnika pa, tako kot, vselej sv. Frančišek in sv. Klara. Cena je 135 €. 
Informacije in prijave: br. Jaro Knežević, jaroslav.knezevic@rkc.si 

Nabirka prihodnje nedelje je solidarnostna, za potrebe škofije in jo toplo 
priporočamo. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 7. junij 

10. nedelja med letom 

Robert, opat 

     800  †† Terezija in Štefan Luževič 
   930  †† starši in Franc Žikovšek (obl.) 
1800   † Ivo Bajželj (gr. 28) 
1030   Trem.: †† Franc, Justina in Zdenko Sevšek 

PONEDELJEK, 8. junij 
Medard, škof 

     800  po namenu 
1800   †† Jure Strenčan in Marija Mihelac 

TOREK, 9. junij 
Primož in Felicijan, muč. 

     800  † Vinko Pigac 
1800  v zahvalo za 25 let zakona 

SREDA, 10. junij 
Bogumil, škof 

     800  †† Jožica in iz druži Trbovc  
1800   po namenu 

ČETRTEK, 11. junij 
Barnaba, apostol 

     800  po namenu 
1800   v zahvalo za krst 

PETEK, 12. junij 
Srce Jezusovo 

     800  †† starši Vodopivec in Babič 
1800   †† Anton in Marija Podrgajs 

SOBOTA, 13. junij 
Marijino brezmadežno srce 

     800  †† Anton in Marko But 
1800   v zahvalo 

NEDELJA, 14. junij 

11. nedelja med letom 

Valerij in Rufin, muč. 

     800  †† rodbina Rajh 
   930  † Toni Slamnik 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: †† Dušak in Gracar 

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