
 
26. teden GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE SVETE MAŠE 

21. 6. 2020 
12 NEDELJA 
MED LETOM 

Alojzij 
Gonzaga 
redovnik 

Jer 20,10-13; 
Ps 69,8-

10.14.17.33-35; 
Rim 5,12-15; 
 Mt 10,26-33 

ob 9. uri 
po namenu darovalca 

ob 11. uri 
v zahvalo za 

prejete milosti 

22.6.2020 
PONEDELJEK  

Janez Fisher 
in Tomaž 

More 

2 Kr 17,5-8.13-
15.18; Ps 

60,3.4-5.12-13; 
Mt 7,1-5 

p. Andrej 
po  namenu 

ob 19. uri 
za + Leopolda 

Baričić 

23. 6. 2020 
TOREK 

 

Jožef 
Cafasso 
 redovnik 

2 Kr 19,9-11.14-
21.31-36; Ps 
48,2-4.10-11; 
Mt 7,6.12-14 

 
 

p. Andrej 
po  namenu 

ob 7.30. 
za zdravje očeta 
in stare mame 

24. 6. 2020 
SREDA 

Rojstvo 
Janeza 
Krstnika 

 

Iz 49,1-6; Ps 
139,1-3.13-15; 
Apd 13,22-26; 
Lk 1,57-66.80 

 
 

p. Andrej 
po  namenu 

ob 19. uri 
za + Frančiško 

Fabčič 

25. 6. 2020 
ČETRTEK 

DAN DRŽAVNOSTI 

Doroteja 
mati 

2 Kr 24,8-17; Ps 
79,1-2.3-5.8.9; 

Mt 7,21-29 

 
p. Andrej 

za + Štefko 
Tomažin 

ob 9. uri 
za + Katico in 

Božo 

26. 6. 2020 
PETEK 

 

Jožefmarija 
Escriva 

2 Kr 25,1-12; Ps 
137,1-2.3.4-5.6; 

Mt 8,1-4 

 
p. Andrej 

po  namenu 

ob 19. uri 
v čast sv. Joahimu 

in Ani za mlado 
družino 

27. 6. 2020 
SOBOTA 

Ema Krška 
kneginja 

Žal 2,2.10-
14.18-19; Ps 

74,1-3.5-7.20-
21; Mt 8,5-17 

 
p. Andrej 

po  namenu 
ob 19. uri 
po namenu 
darovalca 

28. 6. 2020 
12 NEDELJA 
MED LETOM 

Irenej 
Lyonski 

mučenec 

2 Kr 4,8-11.14-
16; Ps 89,2-

3.16-17.18-19; 
Rim 6,3-4.8-11; 

Mt 10,37-42 

ob 9. uri 
za + Gracijo 

Buzečan  

ob 11. uri 
za zdravje in 

spreobrnjenje zeta 

21. junij: 12. NEDELJA MED LETOM; 
JEZUS NAM VLIVA POGUMA: NE BOJTE SE LJUDI! 
…«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.« 
Kolikokrat si zatajil Gospoda pred ljudmi? Ali si se prekrižal za mizo v gostilni preden si 
začel obedovati, ali pa te je bilo sram se izpostaviti? Si med pogovorom v družbi branil 
Cekev ali na primer duhovnike, ko si bil priča neutemeljenim obsodbam, ali si bil raje 
varno tiho, da ne bi padlo še po tebi? Kaj si naredil, ko vsi bil priča preklinjanju Boga ali 
sramotenju in onečaščanju tega kar je sveto? Še in še bi lahko naštevali. Zatajitev ima 
en skupni temelj STRAH ZASE. Zato nam Jezus danse pravi: Ne bojte sde ljudi. 
 

PONEDELJEK, 22. junij: Po večerni sveti maši bo srečanje Frančiškovega 
svetnega reda v Monaldovi dvorni. 
 
 SREDA, 24. junij: ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
V koledarju cerkvenega leta se slovesno spominjamo rojstva dveh 
oseb, ki sta najpomembnejši v zgodovini odrešenja: učlovečenega 
Božjega Sina Jezusa Kristusa (na božič, 25. decembra) in njegove 
deviške matere Marije (8. septembra). Edini svetnik, čigar rojstvo 
Cerkev proslavlja s posebnim praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov 
predhodnik. Njegova vloga je posebej pomembna ob prehodu iz 
Stare v Novo zavezo, saj Janez Krstnik velja za angela glasnika pred 
Mesijo.  
 ZVONENJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
v četrtek, 25. junija 2020, bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili 
29. obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. 
Slovenski škofje so sklenili, da na predvečer praznika v sredo, 24. junija 2020, ob 20. 

uri zvonimo z vsemi zvonovi 5 minut. Ne 
pozbite izobesiti slovensko zastavo. 
24 URNA MOLITEV ZA DOMOVINO 
24 ur molitve in posta za domovino bo letos od 
torka 23.06.2020 od 17.30 ure do srede 
24.6.2020 do 17.30 ure, ko bodo slovenski 
škofje v ljubljanski stolnici darovali zahvalno 
sveto mašo za domovino. PRIDRUŽIMO SE! 
 

Sveta maša pri Sv. Ani na DAN DRŽAVNOSTI bo  dopoldne ob 9. uri. 
 

Molitev za domovino: Troedini Bog, večna modrost! Ti vse čudovito urejaš in vodiš. 
Prosimo Te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V 
času, ko se pripravljamo na volitve, Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in 
odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine 
in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo 
našo državo ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo 
Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. 
 
Marija, Pomočnica kristjanov, prosi za nas. 


