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9. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,23-3,6) 
Neko soboto je šel Gospod skozi žitna polja in njegovi učenci so spotoma začeli 
smukati klasje. Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj delajo v soboto. To ni 
dovoljeno!« Rekel jim je: »Ali niste nikoli brali, kaj je stóril David, ko je zašel v 
stisko in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z njim? Kako je ob času vélikega 
duhovnika Abjatárja stopil v Božjo hišo in jedel posvečene hlebe, ki jih smejo 
jesti samo duhovniki, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?« Nato jim je govóril: 
»Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin 
človekov tudi gospodar sobote.« 
Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek, ki je imel suho roko. Prežáli so 
nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili. Tedaj je rekel možu s suho roko: 
»Vstani in stopi v sredo!« Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali 
zlo, življenje rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali. Jezno jih je premeril z očmi in 
žalosten nad zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku: »Iztegni roko!« Iztegnil 
jo je in roka je bila ozdravljena. In farizeji so takoj odšli in se s herodovci 
posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili. 

Srce Jezusovo - 8. junij 
Praznik Presvetega Srca Jezusovega se praznuje na petek po 
prazniku Svetega Rešnjega telesa in krvi. Je praznik Božje 
ljubezni. Bog nam je dal Jezusa, ki nas je ljubil in nas ljubi. 
Ljubi pa nas tudi s človeškim srcem. Njegova ljubezen nas 
obdaja in ob tem prazniku spominja, naj tudi mi ne 
pozabimo na ljubezen in naj jo vračamo in delimo.  
 »Moje srce je tako prevzeto od ljubezni do ljudi, zlasti do 
tebe, da jo hoče s tvojim sodelovanjem razliti svetu.« - tako 
je Kristus Marjeti Mariji Alacoque razodel ljubezen. Tako ji 
je med prikazovanjem 16. junija 1675 naročil naj obhajamo praznik. Šele sto let 
kasneje je papež Klemen XIII. dovolil praznik presvetega Srca Jezusovega za 
Poljsko. Pij IX. pa je praznik leta 1856 razširil na celo Cerkev. 
Skozi leta so papeži izdajali razne okrožnice v katerih so poudarjali pomen in 
pomembnost Srca Jezusovega. Leon XIII. je pred začetkom 20. stoletja 
napovedal, da bo ves svet posvetil Srcu Jezusovemu. 

Celjska škofija in stolna župnija vabita na celjsko evharistično procesijo, ki bo 
v nedeljo, 3. junija: ob 19. uri slovesno somaševanj v stolnici, ki ga vodi celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek, po maši procesija svetega rešnjega telesa iz 
stolnice do Marijinega znamenja na Glavnem trgu, kjer bo evharistična 
pobožnost in sklepni blagoslov z Najsvetejšim. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 4. junija ob 19. uri. 
Člani, lepo vabljeni. 

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

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. junij 

9. nedelja med letom 

Karl Lwanga, mučenec 

    800   † Marija Berger 
   800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Jože Verbovšek (2. obl.) 
1800   † Janko Štrukelj 
1100   Trem.: na čast Lurški Materi in za zdravje 

PONEDELJEK, 4. junij 
Peter Veronski, red., mučenec 

     800  †† iz družine Vampelj 
   800  za uspeh operacije   
   800  † Anton Benedik (gr. 15) 
1800   † Ljudmila Palir 

TOREK, 5. junij 
Bonifacij, škof, mučenec 

     800  † Anton Benedik (gr. 16) 
1800    za †† Minkličeve 

SREDA, 6. junij 
Norbert, škof 

  800  † br. Robert Podgoršek 
  800  † Anton Benedik (gr. 17) 
1800  †† Marjana Guček in starši Cvetko 

ČETRTEK, 7. junij 
Robert Newminstrski, opat 

     800  † Anton Benedik (gr. 18) 
1800   † Anica Stoklas 

PETEK, 8. junij 
Srce Jezusovo 

   800   † Anton Benedik (gr. 19) 
1800   †† Franc (obl.) in Gusti Žikovšek 

SOBOTA, 9. junij 
Marijino brezmadežno srce 

   800   † Anton Benedik (gr. 20) 
1800  † Ivanka Vidergar 

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 
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