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Ozdravljenje krvotočne žene in obuditev Jairove hčere 
Ko se je Jezus prepeljal v čolnu spet na drugo stran, se je okoli njega zbrala velika 
množica in je ostal kraj morja. Tedaj pride eden izmed načelnikov shodnice, Jair 
po imenu. Ko ga zagleda, mu pade k nogam in ga zelo prosi: »Moja hčerka umira; 
pridi in položi nanjo roke, da ozdravi in bo živela.« In odšel je z njim. Spremljalo 
pa ga je mnogo ljudstva in so ga stiskali. In neka žena, ki je že dvanajst let imela 
krvotok in je od mnogih zdravnikov veliko pretrpela ter vse svoje imetje 
potrošila, pa ji ni nič pomagalo, ampak se ji je še poslabšalo, je slišala o Jezusu; 
od zadaj se mu je v gneči približala in se dotaknila njegove obleke. Mislila je 
namreč: »Ako se le dotaknem njegove obleke, bom ozdravela.« In pri priči ji je vir 
krvi usahnil in je na telesu začutila, da je bolezen ozdravljena. Jezus je brž 
spoznal, da je šla iz njega moč, se obrnil k množici in rekel: »Kdo se je dotaknil 
moje obleke?« Učenci so mu rekli: »Vidiš množico, ki te stiska od vseh strani, pa 
praviš: Kdo se me je dotaknil?« In oziral se je okoli sebe, da bi ugledal tisto, ki je 
to storila. Žena pa, ki se je zavedala, kaj se ji je zgodilo, je preplašena in drhteč 
pristopila in se vrgla predenj ter mu povedala vso resnico. On ji je rekel: »Hči, 
tvoja vera te je ozdravila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje bolezni.« Še je 
govoril, ko pridejo načelnikovi domači in mu rečejo: »Tvoja hči je umrla; kaj še 
nadleguješ Učenika?« Ko Jezus sliši to sporočilo reče načelniku: »Ne boj se, samo 
veruj!« In ni pustil nikogar, da bi šel z njim, razen Petra, Jakoba in Jakobovega 
brata Janeza. Pridejo do načelnikove hiše, in opazi hrup in jok in žalno vpitje. 

Vstopi in jim reče: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In 
posmehovali so se mu. On pa vse odslovi, vzame s seboj očeta in mater deklice in 
te, ki so bili z njim, in gre tja, kjer je deklica ležala. Prime deklico za roko in ji 
ukaže: »Talíta kum« – kar pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« In deklica je brž 
vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Obšla jih je silna groza. In ostro jim 
je zabičal, naj tega nihče ne zve; in rekel je, naj ji dajo jesti. 

Markov evangelij 5,21-43 

Sveti Peter in Pavel, 29. junij 

Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja dva moža, ki sta bila 
po Božjem načrtu izbrana, da postavita človeški temelj Kristusovi Cerkvi. 
Svetega Petra je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev, 
svetega Pavla pa za orodje, ki naj ponese njegovo ime med pogane. 

God obeh apostolov so praznovali že v 4. stoletju. Oba sta isti dan proslavila 
Kristusa v Neronovem času z mučeniško smrtjo. Peter je bil križan Pavel 
obglavljen. Na njunih grobovih so v stoletjih sezidali prekrasni baziliki svetega 
Petra v Vatikanu in svetega Pavla zunaj rimskega obzidja, ki sta zgovorni priči 
izredne gorečnosti rimskih kristjanov za slavo krščanskega svetišča. 

Nabirka ta dan je tako imenovani Petrov novčič in jo toplo priporočamo. 

Nova maša br. Mitje Marije Ponikvarja bo v nedeljo, 12. julija ob 10. uri v 
Cerknici. Odhod avtobusa ob 7.30 iz stare avtobusne postaje. Lepo vabljeni! 

Prvi petek in sobota: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V 
četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, 
češčenju Jezusovega Srca ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v juniju skrbeli za lepoto naših 
cerkva. V juliju je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 28. junij 

13. nedelja med letom 

Irenej Lyonski, škof, m. 

     800  †† Terezija in Ladislav Gabršek 
   930  † Franc Lemut (obl.) 
1800   † Stanislav Žohar 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

     800  po namenu 
1800   † Karl Marijan Verbič (8. dan) 

TOREK, 30. junij 
Prvi muč. rimske Cerkve 

     800  po namenu 
1800   † Zvonko Perlič (8. dan) 

SREDA, 1. julij 
Aron, svetopisemski mož 

     800  po namenu 
1800   † Marija Pungertnik 

ČETRTEK, 2. julij 
Ptujskogorska Mati Božja 

     800  za nove duhovne poklice 
1800   † Marija Čečko  

PETEK, 3. julij 
Tomaž, apostol 

     800  po namenu 
1800   po namenu 

SOBOTA, 4. julij 
Urh (Uroš), škof 

     800  po namenu 
1800   † Toni Slamnik (obl.) 

NEDELJA, 5. julij 
14. nedelja med letom 

Ciril in Metod, slovanska 
apostola, sozavetnika Evrope 

     800  † Jože Gračner 
   930  † v zahvalo za 50 let zakona 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.: † Jože Bezgovšek in †† Hriberšek 
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