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Ko je bil nekoč v molitvi na samem, so bili z njim učenci in povprašal jih je:  
»Kdo, pravijo množice, da sem?«  
Oni so odgovorili: »Janez Krstnik; drugi: Elija; drugi pa, da je vstal kateri izmed 
starih prerokov.«  
Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«  
Spregovoril je Peter in rekel: »Božji maziljenec.«  

On pa jim je strogo prepovedal to komu praviti in je 
povedal: »Sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen 
po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih in biti 
umorjen in tretji dan vstati.«  
Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se 
sam sebi odpove in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za 
menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, 
kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo rešil.« 

Lukov evangelij 9,18-24 

MAŠA ZA DOMOVINO – Ob 25. obletnici 
naše države v počastitev dneva 
državnosti nas škof msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek vabi k sveti maši za domovino, ki 
bo v soboto, 25. junija ob 19. uri v celjski 
stolnici. 

 
Ob Dnevu državnosti na praznični dan v soboto 25. 6. ob 20h30 organiziramo 
na Trgu republike v Ljubljani praznovanje »Za mojo Slovenijo«. Vse, 
posebno mlade, želimo nagovoriti, da ponosno in z veseljem obeležijo 25-letnico 
osamosvojitve Republike Slovenije.  
Govorci na slovesnosti bodo ključni osamosvojitelji g. Ivan Oman, g. Janez Janša 
in g. Lojze Peterle in predstavnica mladih, saj je na njih prihodnost slovenske 
družbe in države.  
Bogat kulturni program bo zaključil z molitvijo za domovino ljubljanski nadškof 
in metropolit g. Stanislav Zore. 

dr. Janez Juhant, predsednik Org. odbora 
 

 

Romanje v RIM, VATIKAN in ASSISI - Ob 10. obletnici ustanovitve Škofije Celje 
vabljeni na zahvalno romanje v RIM, VATIKAN in ASSISI, ki bo od 26. do 29. 
septembra 2016. Prijave zbira Ariturs. 

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, 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 

PONEDELJEK, 20. junij 
Adalbetr, škof 

  800    po namenu 
1800  † Alojz Borinc (obl.) 

TOREK, 21. junij 
Alojz Gonzaga, redovnik 

  800    po namenu 
1800  † Franci Hajnšek 

SREDA, 22. junij 
Janez Fisher in Tomaž More, m 

     800  po namenu  
1800  † Jože Kuder 

ČETRTEK, 23. junij 
Jožef Cafasso 

   800  po namenu 
1800  po namenu Zadnikar 

PETEK, 24. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika 

     800  po namenu 
1800  † Janko Štrukelj 

SOBOTA, 25. junij 
Dan državnosti 

     800  po namenu 
1800  †† Amalija Žveplan in sorodniki 

NEDELJA, 26. junij 

13. nedelja med letom 

Jožefmarija Escriva 

     800  za župljane in dobrotnike 
   930  † Franc Lemut (obl.) 
1800  †† Marija Čečko in družina Atelšek 

1100   Tremerje: †† iz družine Brečko 

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