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12. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,26-33) 
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar se 
ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte 
pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki 
umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo 
pogubiti v pekel! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od 
njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. 
Ne bojte se torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo 
priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor 
pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v 
nebesih.« 

Srce Jezusovo, slovesni praznik, 19. junij 
Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in 
Rešnje krvi obhaja Cerkev slovesni praznik Srca 
Jezusovega. Praznik skuša prodreti v globino in 
notranje jedro Kristusove skrivnosti, v jedro, iz 
katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, 
posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista 
ljubezen, ki je bila od vekov skrita v brezdanjih 
globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo 
človeško naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s 
človeškim srcem ter dosegla svoj vrhunec v kalvarijski 
daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele 
teči reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile.  
Zgodovina češčenja Jezusovega Srca se začenja z apostolom Janezom, ki se je 
naslonil na Jezusove prsi in apostola Pavla, ki je svoje vernike imel rad v Ljubezni 
Jezusa Kristusa. Češčenje Jezusovega Srca so širili srednjeveški mistiki, posebno 
sveti Bernard, sveti Bonavetura in sveti Bernardin; v tem času so nastale 
priljubljene pesmi, litanije in podobe Jezusovega Srca. V 14. stoletju je ta pobožnost 
nekoliko pojenjala. Spet pa se je poživila v 16. in 17. stoletju, za kar ima velike 
zasluge Janez Eudes, ki ga je papež Pij X. imenoval začetnika, učitelja in apostola 
liturgičnega češčenja Srca Jezusovega.  
Češčenje Srca Jezusovega se nanaša na tisto, kar je pri Kristusu in sploh pri 
skrivnosti odrešenja najglobljega, kar zajema iz globin njegove Božje - človeške 
ljubezni. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega 

vidika njegove odrešenjske ljubezni Zato je jasno, da ta pobožnost nikakor ne 
nasprotuje drugim zdravim pobožnostim, ki jih Cerkev priporoča, temveč jih krepi, 
poglablja in prešinja. 

 Slovenska Karitas in naše 
bratstvo Frančiškovega svetnega 
reda pripravljata solidarnostni 
pohod, ki bo v nedeljo, 14. junija. 
Zbirno mesto je pri trgovini Tuš v 
Laškem ob 15. uri; cilj pohoda je 
Šmihel nad Laškim. 

 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 21. junij 

12. nedelja med letom 

Alojzij Gonzaga, redovnik 

  800   za zdravje 
           za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   † Alojz Borinc 
1800  †† starši in brat Alojz Prebil 
1100  Tremerje: †† Alojz in Vera Sajovic 

PONEDELJEK, 22. junij 
Janez Fisher in Tomaž More, m. 

   800  po namenu 
1800   za žive in †† iz družine Šprajc 

TOREK, 23. junij 
Jožef Cafasso, redovnik 

   800  v dober namen 
1800  po namenu 

SREDA, 24. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika - kres 

   800  † Janko Štrukelj 
1800  †  Srečko Bobnič 

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

   800  po namenu 
1800   v čast Sv. Duhu, s prošnjo za pomoč 

PETEK, 26. junij 
Jožefmarija Escriva, ust. Opus Dei 

   800  †  
1800   † Marija Čečko 

SOBOTA, 27. junij 
Ema Krška, kneginja 

   800  po namenu 
1800  † Stanko Oprešnik (obl.) 

NEDELJA, 28. junij 

13. nedelja med letom 

Irenej Lyonski, škof, muč. 

  800   †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
  930   † Franc Lemut (obl.) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Silva in Kristjan Tamše 
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