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Nekdo izmed farizejev je prosil Jezusa, da bi prišel k njemu na obed; in prišel je 
v farizejevo hišo in sédel k mizi. In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je 
zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, in je prinesla alabastrno posodo dišečega 
olja; jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in mu s solzami začela močiti 
noge; brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko pa je 
farizej, ki ga je bil povabil, to videl, je rekel sam pri sebi: »Ko bi bil on prerok, bi 
vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika: da je grešnica.« Jezus pa se je 
oglasil in mu rekel: »Simon, nekaj ti imam povedati.« On pravi: »Učenik, povej!« 
»Neki upnik je imel dva dolžnika; eden mu je bil dolžan petsto denarjev, drugi 
pa petdeset. Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo 
torej bolj ljubil?« Simon je odgovoril: »Menim, da tisti, kateremu je več 
odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si sodil.« In obrnivši se k ženi je Simonu 
rekel: »Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi 
je s solzami močila noge in brisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi; ta pa, odkar 
je prišla, ni nehala poljubljati mojih nog. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je 
z dišečim oljem mazilila noge. Zato ti povem: Njeni mnogi grehi so odpuščeni, 
ker je mnogo ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: 
»Tvoji grehi so odpuščeni.« Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi 
govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« Ženi pa je rekel: »Tvoja vera te je 
rešila, pojdi v miru!« In poslej je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi ter 
jih učil in oznanjal božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, 
ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija s priimkom Magdalena, 
iz katere je odšlo sedem hudih duhov, in Joana, žena Herodovega oskrbnika 
Huza, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem. 

Lukov evangelij 7,36-8,3 

Današnja nabirka je solidarnostna, za potrebe škofije in jo toplo priporočamo. 

Jutri, v ponedeljek 13. junija, se bomo pri sv. maši ob 18h zahvalili Bogu za 
75 let redovnega življenja s. Mare Vampelj. Vsak redovni poklic je milost in dar 
Cerkvi, vsakdanja zvestoba molitvi in delu za Božje kraljestvo pa blagoslov za 
vse ljudi. Po sv. maši prisrčno vabljeni, da se poveselite z nami pri prigrizku v 
samostanski obednici. Hvaležne za vse, vaše sestre fmm. 

Srečanje ŽPS bo v sredo, 15. junija ob 19. uri. Vsi člani lepo vabljeni. 

10. Festival družin - Od petka, 17. do nedelje, 19. junija 2016, bo na Otočcu 
potekal 10. Festival družin. V petek, 17. junija, bo festival blagoslovil upokojeni 
ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran, ki bo na voljo tudi za spoved. V nedeljo pa 
bo ob 10. uri družinska sveta maša na prostem. Program je namenjen prav 
vsem družinam, ki si želijo preživeti prijetno nedeljo ob druženju, zabavi, 
športnih aktivnostih, srečevanju, pogovorih in izobraževanju. 

Bratje kapucini organizirajo romanje za mlade v Assisi z naslovom IZGUBLJEN? 
LJUBLJEN!. Na romanje, ki bo potekalo od 4. do 10. avgusta 2016, ste vabljeni 
vsi mladi med 17. in 30. letom. Prispevek za romanje je 145 evrov. Prijavite se 
lahko br. Jaru Kneževiću na jaroslav.knezevic@rkc.si. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 12. junij 

11. nedelja med letom 

Eskil, muč. 

     800  †† Marija in Anton Podrgajs 
   930  †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 
1800  † Veronika Zakelšek (30. dan) 

1100   Tremerje: za župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 13. junij 
Anton Padovanski, red., c. u. 

  800    po namenu 
1800  za s. Maro, zahvala za 75 let red. življenja 

1800  † Toni Slamnik 

TOREK, 14. junij 
Valerijan in Rufin, muč. 

  800    po namenu 
1800  † Frančiška Svet (8. dan) 

SREDA, 15. junij 
Vid, mučenec 

     800  po namenu Zadnikar 
1800  †† Marija, Jakob in Cveto Hercog 

ČETRTEK, 16. junij 
Beno, škof 

   800  † Vera Karner roj. Korošec (obl.) 
1800  †† Starši Vodopivec in brat Tone 

PETEK, 17. junij 
Rajner, samotar 

     800  † Jože Marodi 
1800   po namenu 

SOBOTA, 18. junij 
Gregor Janez Barbarigo, škof 

     800  po namenu 
1800  † Mihael Lukanc 

NEDELJA, 19. junij 

12. nedelja med letom 

Nazarij, prvi koprski škof 

     800  †† Jože in Leooldina Srebotnjak 
   930  †† Ivan in Marjan Palir 
           ter †† iz družine Kramar 
1800  † Zvonko Perlič (obl.) 

1100   Tremerje: †† Ljudmila Lančič  
                              in Zdenka Cerovšek 

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

http://www.festival-druzin.si/index.php/program-po-dnevih
mailto:jaroslav.knezevic@rkc.si

