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12. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,35-41) 
Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: »Prepeljímo se na 
drugo stran!« Ko so odslovíli množico, so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je 
bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v 
čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili 
so ga in mu rekli: »Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo?« In vstal je, zaprétil vetru 
in rekel morju: »Utihni! Molči!« In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. 
Njim pa je rekel: »Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere?« Prevzel jih je velik 
strah in spraševali so se: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje?« 

Praznovanje 30. obletnice slovenske 

samostojnosti v Katoliški cerkvi v Sloveniji 

Škofje so na 123. redni seji SŠK sprejeli 

naslednje sklepe o praznovanju 30. obletnice 

slovenske samostojnosti v Katoliški cerkvi v 

Sloveniji: 

1. V nedeljo, 20. junija 2021, naj župniki darujejo 

svete maše za domovino. Takrat naj blagoslovijo 

slovensko zastavo in jo izobesijo iz zvonika ob 

prepevanju slovenske himne.  

2. Župniki in župnijske skupnosti naj se 

pridružijo pobudi 24 ur posta in molitve za 

domovino, ki bo od 21. junija od 18.00 do 22. 

junija do 18.00, ko bo sklep s slovesno sveto mašo 

za domovino v ljubljanski stolnici. Slovenski katoličani naj se pridružijo k 

molitvi devetdnevnice za domovino, ki jo bodo prejeli župniki preko 

pastoralnih služb. Vsi župniki bodo prejeli podobice z molitvijo za domovino, ki 

jih razdelijo vernikom in jih povabijo k molitvi tudi po družinah. 

3. V četrtek, 24. junija 2021, ob 18.00 naj se po vseh župnijskih cerkvah zvoni v 

čast 30. obletnice samostojnosti in neodvisnosti.  

Društvo Slomškova romarska pot vabi na tradicionalni pohod po Slomškovi 
romarski poti, ki bo na dan državnosti, 25. junija, na Sveto Uršulo nad Dramljami. 
Izhodiščna točka pohoda je v Novi Cerkvi ob 7. uri.  

Dom sv. Jožef Celje vabi na kresovanje ter mašo za domovino, ki bo v 
četrtek, 24. junija. Ob 18.30 sveta maša za domovino, po maši priložnostna 
akademija na parkirišču pred Domom.  
Slavnostni govornik na akademiji: Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje. 
Sodelujejo Fantje z Jožefovega hriba, Godba na pihala s Svetine in harmonikaš 
Miha Plevčak. Akademiji bo sledil prižig kresa.  
Vstop prost – dobrodošli! 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 20. junij 

12. nedelja med letom 

Adalbert, škof 

  800  †† Ivan Pirnat in Jože Knez 

  930  †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 
1100  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  †† Danica in Karel Verbič (obl.) ter Andža 
1800  †† Rafael in starši Trobiš 

PONEDELJEK, 21. junij 
Alojzij Gonzaga, redovnik 

  800  Po namenu 
1800 † Ivan Seme (obl.) 

TOREK, 22. junij 
Janez Fisher in Tomas 

More 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Majda Kink 

SREDA, 23. junij 
Jožef Cafasso, redovnik 

  800  Za duše v vicah 
1800  † Marija Čečko 

ČETRTEK, 24. junij 
Rojstvo Janeza Krstnika  

  800   
1800  † Janez Gačnik 

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

  800  V dober namen 
1800 Za duše v vicah 

SOBOTA, 26. junij 
Jofefmarija Escriva, 

ustanovitelj Opus Dei  

  800  † Jože Marodi 
1800 †† Marija in Martin Čečko  
               ter sorodniki Atelšek 

NEDELJA, 27. junij 

13. nedelja med letom 

Ema Krška, kneginja 

  800  Za zdravje in zaupanje 

  930  †† Alojz Borinc in Alojz Požlep 
1100  † Anton Lapornik 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
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