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10. nedelja med letom 

 
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,20-35) 
Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še 
jesti niso utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na silo 
odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so 
govorili: »Beelzebúl ga je obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude 
duhove.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril: »Kako more satan 
izganjati satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne 
more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če 
se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec 
z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega 
prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo hišo. 
Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, 
kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel 
odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremeníl.« To je povedal, ker so govorili: 
»Nečisti duh ga je obsédel.«  
Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga 
poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje 
in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so 
moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so 
moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra 
in mati.« 

Pridi v moje srce!                                                         

  John Henry Newman 

Oratorij 2018 - LE ENO JE POTREBNO -  bo od 27. 
do 31. avgusta 2018. Prijavnice so na pultu pri 
oglasni deski.  

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

Romanje bolnikov, invalidov in starejših na 
Brezje bo v soboto, 16. junija. Prijavite se lahko v 
župniji sv. Danijela. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 10. junij 

10. nedelja med letom 

Bogumil Poljski, škof 

    800   †† Anton in Marija Podrgajs 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  † Greta Završek (obl.) 
1800   † Anton Benedik (gr. 21) 
1100   Tremerje: †† iz družine Gracar in Dušak 

PONEDELJEK, 11. junij 
Barnaba, apostol 

     800  †† starši Pančič 
   800  † Anton Benedik (gr. 22) 
1800   v zahvalo za uslišano prošnjo  
          in za blagoslov pri delu 

TOREK, 12. junij 
Eskil, mučenec 

     800  † Anton Benedik (gr. 23) 
1800    za †† Ribarjeve 

SREDA, 13. junij 
Anton Padovanski, red., c. uč. 

  800  †† Anton in Marko But ter Roly Poček 
  800  † Anton Benedik (gr. 24) 
1800  †† iz družine Vodopivec 

ČETRTEK, 14. junij 
Valerij in Rufin, mučenec 

     800  † Anton Benedik (gr. 25) 
1800   za nerojene otroke 

PETEK, 15. junij 
Vid, mučenec 

   800   † Anton Benedik (gr. 26) 
1800   †† Angela in Zvonko Špiljak 

SOBOTA, 16. junij 
Beno iz Messina, škof 

  800  † Marija Kos (obl.) 
  800   † Anton Benedik (gr. 27) 
1800  † Ivan Vrečer (30. dan) 

NEDELJA, 17. junij 

11. nedelja med letom 

Rajner, samotar 

    800   † Jože Zelič (obl.) 
  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   †† Ivana in Franc Zapušek 
1800   † Anton Benedik (gr. 28) 
1100   Tremerje: †† iz družine Sevšek 

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

Upodobi me po sebi, o moj Bog,  

saj kljub temu da sem, kar sem,  

to lahko narediš ... 

Pred očmi vsega sveta  

si nadvse prepričljivo dokazal,  

da je to mogoče, ko si prevzel  

našo ustvarjeno naravo  

in jo povzdignil k sebi. 

Naj imam v svoji osebi,  

kar si v Jezusu dal moji naravi! 

 

 

Naj bom deležen te božje narave  

z vsem bogastvom njenih popolnosti,  

ki se je v polnosti bistva  

in v osebni navzočnosti  

strnila v Marijinem Sinu! 

Pridi v moje srce ves in osebno,  

napolni ga s seboj! 

Le Ti lahko napolniš človeško dušo  

in obljubil si, da boš to tudi storil. 

 

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/avtor/john-henry-newman

