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NEDELJA 10. MED LETOM                                            

06.06.  
 

                              

8.00    za +Franca Zupanc, obl.         

10.00  za +Franca Ašenberger   
             

Ponedeljek Robert                      

07.06.                 19.00   za +Blaža Cvikl in rajne Tomanove 

Torek Medard                         

08.06.        19.00   v dober namen                                       

Sreda Primož in Felicijan                                 

09.06.                                                    19.00   za +Štefko Humski, osmina                                                              

Četrtek Edvard                               

10.06.         18.00   SREČANJE BIRMANCEV Z BIRMOVALCEM      

19.00   za +Franca Lešnik, 30. dan                                                                                                         

Petek Srce Jezusovo  

11.06.  19.00   za +Martina in starše Tržan                   

Sobota Marijino brezmadežno srce        

12.06.          8.00     za +Matevža Krajnc, obl.                                                                    

NEDELJA 11. MED LETOM – SLOVESNOST SVETE BIRME                   

13.06.  
 

                       

9.00    za +Alojza in Terezijo Ježovnik ter Alojzijo Krajnc 

11.00  za +Franca in starše Jelen  
             

 

 



 
 

 

10. NEDELJA MED LETOM    
 
  
 

 

EEvvaannggeelliijj  
 

HUDI DUH BO PREMAGAN 
 
Iz svetega evangelija po Marku  
 
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.« 
 

 

 

 

 

 



 

 
Mr 3, 20–35 

DAR SVOBODE IN DOLŽNOST ODGOVORNOSTI 

 

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog dopušča toliko hudega na našem svetu. V teh 

časih predvsem vse, kar je povezano s korona virusom. S svojo vsemogočnostjo bi vse 

to vendar lahko preprečil! Tudi to je stara »zgodba«, katere začetek je iskati v poročilu 

o prvem grehu v raju. Bog je ustvaril človeka »po svoji podobi«, kot bitje, obdarjeno s 

svobodno voljo, ker ni maral imeti poslušnega robota. Svoboda je neprecenljiv dar, 

hkrati pa tudi velika odgovornost. »Samo v človeških dušah se še bije boj med dobrim 

in zlim, samo tu je še mogoče vesolje izpopolniti ali pokvariti,« piše dr. Janez 

Janžekovič. »Svoboda nam ni bila dana v pogubo, marveč zato, da bi mogel človek 

doseči najvišjo možno stopnjo sreče, namreč zavest, da si je svojo srečo nekoliko tudi 

sam zaslužil.« 

Človek sebi in drugim pripravlja najhujšo nesrečo, če dar svobode zlorablja, uporablja 

neodgovorno. Sam pri sebi in tudi pri drugih, posebno pri tistih, ki ne odločajo le o 

sebi, ampak tudi o drugih, pogosto zasledimo neko lahkomiselnost in brezskrbnost, v 

kateri se malo ali nič ne oziramo na posledice svoje odločitve. Velikokrat je vse 

podrejeno kapitalu ali drugim interesom. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je edini 

trdni temelj morale (in s tem urejene družbe) zavest odgovornosti za svoja dejanja pred 

vestjo, pred družbo in predvsem pred Bogom. Tega vsega pa sodobnemu človeku 

resnično manjka.  

»Zavest odgovornosti pred Bogom daje človeškemu življenju tisto zadnjo resnost, ki 

odločanje v dobrem in slabem pokaže v vse drugačni luči,« piše pokojni nadškof 

Alojzij Šuštar. »Kjer se ljudje ne zavedajo svoje odgovornosti pred Bogom, sčasoma 

kaj lahko pozabijo tudi na svojo odgovornost pred lastno vestjo in pred družbo.« 
 

Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

MOLITEV BIRMANCEV  

 
Svojo luč si prižgal v nas, 

svojega Svetega Duha si nam podaril.  

Sveti Duh, Tolažnik,  

dopolni v nas delo,  

ki ga je začel Jezus.  

 

Pospeši čas,  

ko bomo vsi zaživeli 

globoko notranje življenje. 

Naj se zgodi tvoja volja povsod,  

kjer ljudje drug za drugega živijo.  

 
                                                     (Sveti Janez XIII.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sveta birma bo v nedeljo, 13. junija.  

 

Birma bo v dveh skupinah (ob 9. in 11. uri). Prosimo, da pridete 

poleg birmancev in botrov samo še najožji sorodniki.  
 

 

 

 

 

************************************************************** 

 

Družina!     Ognjišče za junij!  

 

 

* Današnja nedelja je prva v mesecu – nabirka …  

 


