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30. junij 2019 – 25 –
13. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,51-62)
Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi sam
odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko
samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj; vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil
namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali
hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« Jezus se je obrnil k njima in
ju pograjal.
Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom
hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je
rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem
svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in
oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a
dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor
položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«
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.
Nedelja Slovencev po svetu, 7. julij - Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo
Slovencem po svetu, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ocene o številu teh rojakov se
vrtijo okrog pol milijona. Zelo velika številka, če nas doma živi približno dva
milijona, a vendar tako neizrazito občutena v našem vsakdanu. Mnoge meje so
odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti pa zadnja leta postajajo
neverjetno dostopne. Tako imamo vse več priložnosti, da z ne prevelikim trudom
vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno odvisen od kraja bivanja.
Srečanje Izkušnja Boga bo v Domu duhovnosti v Kančevcih od 14. do 19. julija
2019. Vodi br. Štefan Kožuh.
Prijave in informacije: tel.: 02/554 11 38; e-mail: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
Župnijsko romanje bo v soboto, 6. septembra 2019. Obiskali bomo Ptuj,
najstarejše Slovensko mesto in cerkev sv. Leopolda, ki je bila pred kratkim
posvečena.
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, 30. junij
13. nedelja med letom
Prvi mučenci rimske Cerkve

800 †† Jože (obl.) in Leopoldina Srebotnjak
930 † Franc Lemut (10. obl.)
1800 † Katarina Žižek (gr. 28)
1100 Trem.: †† Ferdinand Vrečar in Jakob Strnad

PONEDELJEK, 1. julij
Oliver Punkett, škof, mučenec

800 † Katarina Žižek (gr. 29)
1800 † Vera Mejaš

TOREK, 2. julij
Ptujskogorska MB

800 † Katarina Žižek (gr. 30)
1800 † Bogdan Lilija

SREDA, 3. julij
Tomaž, apostol
ČETRTEK, 4. julij
Urh (Uroš), škof

800 v dober namen
1800 † Albin Šket
800 po namenu
1800 † Toni Slamnik (obl.)

PETEK, 5. julij
Ciril in Metod

800 po namenu
1800 † Jožefa Železnik (8. dan)

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

800 po namenu
1800 †† Franci in Fanika Golec

NEDELJA, 7. julij
14. nedelja med letom
- ned. Slovencev po svetu
Prvi mučenci rimske Cerkve

800 † Antonija Lončar
930 † Franci Hajnšek (obl.)
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: po namenu

PONEDELJEK, 8. julij
Kilijan, škof, mučenec

800 po namenu
1800 † Vera Mejaš

TOREK, 9. julij
Avguštin Zhao Rong, muč.

800 po namenu
1800 po namenu

SREDA, 10. julij
Amalija, redovnica
ČETRTEK, 11. julij
Benedikt, opat, zavetnik Evrope

800 po namenu
1800 † Terezija Berložnik (pog.)
800 †† Marija in Antonija Cokan ter sorodniki
1800 po namenu

PETEK, 12. julij
Mohor in Fortunat, muč.

800 po namenu
1800 po namenu

SOBOTA, 13. julij
Henrik II., cesar

800 po namenu
1800 po namenu

NEDELJA, 14. julij
15. nedelja med letom
Frančišek Solan, redovnik

800 †† Rafael in starši Trobiš
930 † Albin Šket
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Trem.: †† Fanika (obl.) in iz družine Sinkovič

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

