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11. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,26-34) 
Tisti čas je Jezus rekel množicam: »Z Božjim kraljestvom 
je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi ponoči in 
bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. 
Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in 
končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s 
srpom, kajti prišla je žetev.« In govóril je: »Kako naj 
ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga 
predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat, ko 
se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in 
postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba 
gnezditi v njegovi senci.« V mnogih takih prilikah jim je govóril besedo, kakor 
so jo pač mogli poslušati. Brez prilike pa jim ni govóril; a svojim učencem je 
posebej vse razlagal. 

 

Neskončna ljubezen 

 

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

V nedeljo, 24. junija 2018 bosta obhajala zlato mašo p. Metod Benedik in p. 
Klemen Verdev. Po maši ob 10.30 bo skupno praznovanje na samostanskem 
dvorišču. Priporočamo se za pecivo. 
Ta dan ne bo maše v Tremerjih. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

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 

PONEDELJEK, 18. junij 
Gregor Janez Barbarigo, škof 

     800   po namenu 
   800  † Anton Benedik (gr. 29) 
1800   † Stanislav Slemenšek (8. dan) 

TOREK, 19. junij 
Nazarij, prvi koprski škof 

  800  †† starši, brat in sorodniki Oset,  
          Ivanka Videnšek in Anton Kovač 
  800  † Anton Benedik (gr. 30) 
1800  † Zvonko Perlič (obl.) 

SREDA, 20. junij 
Adalbert, škof 

  800  † Ana Kralj (gr. 1) 
1800  †† Marija In Ivan Mastnak 
1800  † Vida Cizelj (pog.) 

ČETRTEK, 21. junij 
Alojzij Gonzaga, redovnik 

  800  †† Alojz in Rok Žagar 
  800   † Ana Kralj (gr. 2) 
1800 † Alojz Borinc 
1800 † Jure Kaučič (10. obl.) 

PETEK, 22. junij 
Janez Fisher, škof  

in Tomaž More, mučenca 

  800  †† starši in brat Šolinc,  
          Ivan in Neža Novak 
  800   † Ana Kralj (gr. 3) 
1800 † Franci Hajnšek (obl.) 

SOBOTA, 23. junij 
Jožef Cafasso, redovnik 

  800  † Ivan Novak (obl.) 
  800   † Stanko Oprešnik (8. dan) 
1800  † Ana Kralj (gr. 4) 

NEDELJA, 24. junij 

Rojstvo Janeza Krstnika - 
kres 

    800   †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
  800   † Ana Kralj (gr. 4) 
  930   †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 
  930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Marko Mavrič 

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

Sveto Jezusovo Srce, hitim k tebi,  

da se vržem v naročje  

tvojega blagega usmiljenja.  

Ti si moje varno zatočišče,  

neusahljivo in edino upanje.  

Ti imaš zdravilo za moje grehe,  

pomoč za mojo slabost,  

rešitev za moje napake.  

Ti moreš nadomestiti, kar mi manjka,  

da bi prejel milosti,  

za katere prosim zase in za druge.  
 

 

Ti si zame in vse nas  

nezmotljiv in neizčrpen vir luči,  

moči, stanovitnosti,  

miru in tolažbe.  

Prepričan sem,  

da se ne boš naveličalo  

mojih prošenj,  

da mi boš pomagalo,  

me varovalo in ljubilo,  

saj je Tvoja ljubezen neskončna, 

o sveto Božje Srce!  


