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Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,57-66.80) 
Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko so njeni sosedje in 
sorodniki slišali, da ji je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. 
Osmi dan pa so prišli, da dete obrežejo, in so mu po očetu hoteli dati ime 
Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila: »Nikakor, ampak Janez se bo imenoval!« 
In rekli so ji: »Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« 
Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel imenovati. Zahteval je 
deščico in zapisal: »Janez je njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se 
mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse njihove 
sosede in po vsem judejskem pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so to slišali, 
pa so si vzeli k srcu in so govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka 
je bila z njim.« Otrok pa je rastel in se krepil v duhu; in bil je v samoti do dneva, 
ko se je prikazal Izraelu. 

Sveti Peter in Pavel, 29. junij 

Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja 
dva moža, ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita 
človeški temelj Kristusovi Cerkvi. Svetega Petra je Kristus 
določil za skalo, na kateri bo zidal svojo Cerkev, svetega 
Pavla pa za orodje, ki naj ponese njegovo ime med pogane. 
God obeh apostolov so praznovali že v 4. stoletju. Oba sta isti dan proslavila 
Kristusa v Neronovem času z mučeniško smrtjo. Peter je bil križan Pavel 
obglavljen. Na njunih grobovih so v stoletjih sezidali prekrasni baziliki svetega 
Petra v Vatikanu in svetega Pavla zunaj rimskega obzidja, ki sta zgovorni priči 
izredne gorečnosti rimskih kristjanov za slavo krščanskega svetišča. 

Praznik apostolov Petra in Pavla je dan duhovniških posvečenj. V celjski stolnici 
bo ob 18. uri škof dr. Stanislav Lipovšek posvetil letošnjega novomašnika 
Matica Lesjaka iz župnije Sv. Jurij ob Taboru. Nova maša bo 8. julija ob 10. uri. 

V ljubljanski stolnici pa bo posvečen kapucinski novomašnik, br Miroslav 
Pavšek iz župnije Zagorje. Nova maša bo 1. julija ob 14. uri. 

 Molimo za vse letošnje novomašnike. 

Nabirka ta dan je tako imenovani Petrov novčič in jo toplo priporočamo. 

V počastitev dneva državnosti bo v ponedeljek, 25. junija ob 19. 
uri v celjski stolnici maša za domovino, ki jo bo daroval škof 
msgr. dr. Stanislav Lipovšek.  
Prihodnjo nedeljo, 1. junija, bo ob 16. uri v stolnici škof dr. 
Stanislav Lipovšek obhajal slovesnost zlate maše.  
Lepo vabljeni! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 24. junij 

Rojstvo Janeza Krstnika - 
kres 

    800   †† Jože in Leopoldina Srebotnjak 
  800   † Ana Kralj (gr. 5) 
  930   †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 
  930   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800   † Marko Mavrič 

PONEDELJEK, 25. junij 
Dan državnosti – d.p. 

     800  † Franc Lemut (obl.) 
   800  † Ana Kralj (gr. 6) 
1800   v zahvalo in prošnjo za Božji blagoslov 

TOREK, 26. junij 
Jožefmarija Escriva,  

ustanovitelj Opus Dei 

  800  za zdravje in ozdravljenje druž. debla 
  800  † Ana Kralj (gr. 7) 
1800  po namenu 

SREDA, 27. junij 
Ema Krška, kneginja  

  800   za milost vere 
1800  † Ana Kralj (gr. 8) 
1800  †† Marija Čečko in družina Atelšek 

ČETRTEK, 28. junij 
Irenej, škof, mučenec 

  800  v čast Božjemu usmiljenju 
  800   † Ana Kralj (gr. 9) 
1800  v zahvalo 

PETEK, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

  800  † br. Robert Podgorešek 
  800   † Jožefa Bokal (8. dan) 
  800   † Ana Kralj (gr. 10) 
1800  za vse †† na celjskem pokopališču 

SOBOTA, 30. junij 
Prvi mučenci rimske Cerkve 

  800  za zdravje in ozdravitev druž. debla 
  800   † Ana Kralj (gr. 11) 
1800  za dar ver 

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 
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