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13. nedelja med letom 

 
Iz svetega evangelija po Marku (Mr 5,21-43) 

Ko se je tisti čas Jezus prepèljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem velika 

množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír po imenu. 

Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: »Moja hčerka je 

v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi roke nanjo, da ozdraví in ostane pri življenju!« In 

odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila 

tudi žena, ki je že dvanajst let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in 

porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. 

Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove 

obleke. Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.« In v 

hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. 

Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: »Kdo se je 

dotaknil moje obleke?« Njegovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako množica pritiska 

nate, pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹« Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to 

storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, 

se vrgla predenj in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila. 

Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!« 

Ko je še govóril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj 

še nadleguješ učitelja? « Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku 

shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovôlil, da bi šel z njim, razen Petru, 

Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež 

in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? 

Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. On pa je vse odslôvil in vzel s 

seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. 

Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani! 

Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so bili vsi iz 

sebe. On pa jim je strogo naróčil, naj tega nihče ne izve, in je vêlel, naj ji dajo jesti. 

Nedelja Slovencev po svetu, 1. julij 2018 
»Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem 
primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija zdi veliko 
večja, kot je v resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo visoki uradniki 
slovenske države, ki iz matice prihajajo na obisk k nam in opazujejo slovenske 
stvaritve v svetu. Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska, Slovenija 
vsem in za vse, kjerkoli nam je dano živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.« 

dr. Andrej Fink 

Ob 16. uri bo v stolnici škof dr. Stanislav Lipovšek obhajal zlato mašo.  

Prvi petek in sobota: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V 
četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, 
češčenju Jezusovega Srca ter v soboto k molitvi za svetost duhovnikov.  

Čiščenje župnijske cerkve: Hvala vsem, ki ste v juniju skrbeli za lepoto naših 
cerkva. V juliju je za župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 1. julij 

13. nedelja med letom 
 - nedelja Slovencev po svetu 

Estera, svetopisemska žena 

    800   †† starši Trobiš 
  800    † Ana Kralj (gr. 12) 
  930   † Ivan Rečnik (8. dan) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: † br. Robert Podgoršek 

PONEDELJEK, 2. julij 
Ptujskogorska Mati Božja 

     800  po namenu 
   800  † Ana Kralj (gr. 13) 
1800   v zahvalo za dar poklicanosti  
          in prošnja za zvestobo 

TOREK, 3. julij 
Tomaž, apostol 

  800  † Ana Kralj (gr. 14) 
1800  † Marija Berger 

SREDA, 4. julij 
Urh, škof  

  800   † Ana Kralj (gr. 15) 
1800   † Toni Slamnik (6. obl.) 

ČETRTEK, 5. julij 
Ciril in Metod, ap. Slovanov 

  800   † Ana Kralj (gr. 16) 
1800  † Anica Stoklas 

PETEK, 6. julij 
Marija Goretti, devica, m. 

- prvi petek 

  800  † br. Robert Podgorešek 
  800   † Ana Kralj (gr. 17) 
1800 †† Ana in Ivan Bedenicki, sorodniki  
          in Frančiška Milovara 

SOBOTA, 7. julij 
Vilibald, škof 
- prva sobota 

  800  † Stanko Oprešnik (30. dan) 
  800   † Ana Kralj (gr. 18) 
1800 †† Franc in Anika Golec 

NEDELJA, 8. julij 

14. nedelja med letom 

Kilijan, škof, mučenec 

    800   †† Štefanija in Anton Založnik (obl),  
           Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik  
  930   † Ana Kralj (gr. 19) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100    Tremerje: †† Ivan (obl.), Veronika in  
                               sorodniki Novak 
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