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18. junij 2017 – 25 – 

11. nedelja med letom 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (9,36-10,8) 
36 Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in 
razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. 37 Tedaj je svojim učencem rekel: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. 38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje 
delavcev na svojo žetev.« 1 In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal 
oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere 
slabosti. 2 Imena dvanajstih apostolov pa so ta: prvi Simon, ki se imenuje 
Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin in njegov brat Janez;3 Filip 
in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej;4 Simon 
Gorečnik in Juda Iškarijot, tisti, ki ga je tudi izdal. 5 Teh dvanajst je Jezus poslal 
in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne 
vstopajte, 6 marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.7 Grede pa 
oznanjate: ‚Približalo se je nebeško kraljestvo.‘ 8 Bolnike ozdravljajte, mrtve 
obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte! Zastonj ste prejeli, 
zastonj dajajte. 

Kristusov evangelij 
 Spoštovani farani!  

 Že prejšnji teden smo vas seznanili z nekaterimi informacijami v 

povezavi z dvema pomembnima dogodkoma, ki nas čakata v prvih 
dneh julija. Naj spomnimo na datume:  

 25. junij 2017: zbiranje prijav za romanje na novo mašo in 

darov za novomašno darilo br. Luki po vseh mašah pred cerkvijo, 
tudi v Tremerjah;  

 02. julij  2017: romanje na Bloke na novo mašo br. Luke (odhod 
avtobusa izpod stopnic predvidoma ob 11.uri; točen čas boste 
izvedeli ob prijavi); 

 09. julij  2017: ponovitev nove maše pri nas na Bregu. Že sedaj 
naprošamo naše prizadevne gospodinje po fari, da bi za ponovitev 

nove maše pripravile pecivo.  

 Na februarski seji ŽPS je bila imenovana skupina, ki koordinira 

pripravo ponovitve nove maše. V kolikor bi želeli dodatne 
informacije, morebitna pojasnila pokličite na tel. 031 661 075. Z 
veseljem vam bomo odgovorili. Dobrodošli pa so tudi vaši predlogi, 

vaše ideje.  

Tajništvo ŽPS 

Petek, 23. junij: Praznik Srca Jezusovega – Jezus, upodobi 
naša srca po svojem srcu. 

Sobota, 24. junija: Praznik Rojstva Janeza Krstnika – kot 

Janez Krstnik, pripravljajmo pot Gospodu. 

Nedelja, 25. junij: Praznik državnosti – molimo za domovino. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 18. junij 

11. nedelja med letom 

Gregor Janez Barbarigo, škof   

   800  †† Jože in Leopoldina Srebotnjak; (gr.14) 
   930  † Greta Zaveršek 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† iz družine Sevšek 

PONEDELJEK, 19. junij 
Nazarij, prvi koprski škof. 

  800   †Franc Tovornik (gr. 15) 
1800 † Albin Poteko (30. dan) 

TOREK, 20. junij 
.Adalbert, škof 

     800  †Franc Tovornik (gr. 16) 
 1800 †Zvonko Perlič, obl.  

SREDA, 21. junij 
Alojzij Gonzaga 

   800  † Alojz Žagar; (gr. 17) 
1800   †† Oče in sin Alojz Hren, Stanko Žohar 

ČETRTEK, 22. junij 
Janez Fisher in Tomaž More, mč 

   800  † Franc Tovornik (gr. 18) 
1800   † Alojz Borinc 

PETEK, 23. junij 
SRCE JEZUSOVO 

   800  †Hajšek Franci; (gr. 19) 
1800  †† Tonček in Marko But 

SOBOTA, 24. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika 

   800  † Janko Štrukelj; (gr. 20) 
1800  †† starši Gorjup 

NEDELJA, 25. junij 

12. nedelja med letom 

DAN DRŽAVNOSTI 

   800  †Peter Čremožnik; (gr. 21) 
   930  † Bogomir Kunc, obl. 
1800   za župljane in dobrotnike 
1100   Tremerje: †† iz družine Senšek 
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