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13. nedelja med letom 

 

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 5,21-24.35b-43) 
Ko se je tisti čas Jezus prepèljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem 
velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jaír 
po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: 
»Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi roke nanjo, da ozdraví in ostane 
pri življenju!« In odšel je z njim. 
Tedaj so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je umrla. Kaj še 
nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku 
shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovôlil, da bi šel z njim, razen 
Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je 
videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se 
razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. On pa 
je vse odslôvil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil 
tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar pomeni: 
Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst 
let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naróčil, naj tega nihče ne izve, 
in je vêlel, naj ji dajo jesti. 

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. 
V celjski stolnici bo letos na praznik prvakov apostolov krizmena maša ob 10. uri. 
Praznik apostolov Petra in Pavla je dan duhovniških posvečenj. V ljubljanski stolnici 
pa bo posvečen kapucinski novomašnik, br. Jurij Slamnik iz župnije Breznica. Nova 
maša bo 11. julija ob 10. uri. 
Molimo za vse letošnje novomašnike. 
Nabirka ta dan je tako imenovani Petrov novčič in jo toplo priporočamo. 

Mestna občina Celje in založba Družina vabita na Pogovorni večer s celjskim 
škofom Maksimilijanom Matjažem na praznik sv. Petra in Pavla, 29. junija, ob 20. 
uri, v lapidariju pri Knjižnici Celje (na Savinjskem nabrežju). 
Ob knjigi Iz Besede, Biblični slovarček, ki jo je založba Družina izdala ob njegovem 
škofovskem posvečenju, se bo o vlogi škofa »mestu in svetu« z njim pogovarjal 
Kristian Koželj. 
Po prireditvi bo škof Maksimilijan knjige tudi podpisoval. 

Slovenska karitas začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je 
namenjena zbiranju sredstev za nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene 
otroke v Sloveniji. 
Položnice lahko vzamete na mizi pri oglasni deski. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. junij 

13. nedelja med letom 

Ema Krška, kneginja 

  800  Za zdravje in zaupanje 

  930  †† Alojz Borinc in Alojz Požlep 
1100  Tremerje: Po namenu 
1800  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 28. junij 
Irenej Lyonski, škof, muč. 

  800  †† Franček Križnik in starši 
1800  †† Alojz Krumpačnik in Friderik Meznarič 

TOREK, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

  800  †† Franc Koren, Tone Tuhtar  
               in Marija Novak 
1800  Za nerojene otroke 

SREDA, 30. junij 
Prvi mučenci rimske Cerkve 

  800  Po namenu 
1800  † Alojz Krumpačnik 

ČETRTEK, 1. julij 
Estera, svetopisemska žena  

  800  †† mama Jožefa (obl.), oče Franc  
               in sin Franci Kragolnik 

1800  Za nove duhovne poklice 

PETEK, 2. julij 
Ptujskogorska Mati Božja         

  800  V čast Božjemu usmiljenju 
1800 V čast Sveti Družini za zdravje 

SOBOTA, 3. julij 
Tomaž, apostol  

  800  V zahvalo za uspešen zaključek 
1800 †† Klokočovnik 

NEDELJA, 4. julij 
14. nedelja med letom 

- nedelja Slovencev po svetu 
Urh, škof 

  800  Za zdravje in varstvo v družini 

  930  † Štefan Avžner 
1100  Trem.: Za žive in †† župljane in dobrotnike 

1800  † Toni Slamnik (obl.) 

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


