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10. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,20-35) 
Tisti čas je Jezus prišel s svojimi učenci v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da 
še jesti niso utegnili. Ko so njegovi sorodniki to izvedeli, so šli na pot, da bi ga na 
silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, 
so govorili: »Beelzebúl ga je obsédel in s poglavarjem hudih duhov izganja hude 
duhove.« Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govóril: »Kako more 
satan izganjati satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno 
kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne 
more obstati. Če se torej satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more 
obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu 
izropati premoženja, če močnega prej ne zveže; šele tedaj bo izropal njegovo 
hišo. Resnično, povem vam: Človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in 
kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo 
dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremeníl.« To je povedal, ker so 
govorili: »Nečisti duh ga je obsédel.« 
Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in ga 
poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji 
bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati 
in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: 
»Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je 
moj brat, sestra in mati.« 

Srce Jezusovo, slovesni praznik - 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. 

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. 

Prvo sveto obhajilo: Za našo župnijo je danes praznik prvega svetega obhajila. 
Štirinajst naših mladih kristjanov  (Ajda, Ana, Gal, Gašper, Lara, Leon, Lidija, Luka, 
Maja, Matevž, Nejc, Teodor, Tinkara in Urška) bo prvič prejelo zakrament svete 
evharistije. Molimo zanje in za njihove družine. 

Od nedelje zvečer do četrtaka popoldne imamo bratje kapucini v Kančevcih 
provincijski kapitelj. S pomočjo sester FMM nas bo v teh dneh nadomeščal g. 
Anton Hribernik SDB. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 6. junij 

10. nedelja med letom 

Norbert, škof 

  800  †† Mihael Tržan in sorodniki 

  930  †† Žikovšek, Klezin in Kunštek 
1100  Po namenu 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  Za blagoslov v družinah 

PONEDELJEK, 7. junij 
Robert, opat 

  800  †† Škorjanc, Guzej in Smole 
1800  † Vera Mejaš (obl.) 

TOREK, 8. junij 
Medard, škof 

  800  †† Franc Smole in sorodniki 
1800  Za zdravje 

SREDA, 9. junij 
Primož in Felicijan, muč. 

  800  Za zdravje 
1800  † Greta Završek, obl. 

ČETRTEK, 10. junij 
Bogumil Poljski, škof  

  800  Na čast sv. Florijanu  
1800  † Ana Ozmec (30. dan) 

PETEK, 11. junij 
Srce Jezusovo         

  800  †† iz družine Vodopivec 
1800 †† Anton Kocman in Marija ob 100 letnici rojstva 

SOBOTA, 12. junij 
Marijino brezmadežno srce  

  800  Za uspešen zakon in srečo v družini 
1800  Za blagoslov, zdravje in vero v družini 

NEDELJA, 13. junij 

11. nedelja med letom 

Anton Padovanski, red. 

  800  †† Marija in Anton Podrgajs 

  930  † Majda Kink 
1100  Po namenu 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1800  † Franc Karo (30. dan) 
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