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12. NEDELJA MED LETOM, 21. 6. 2020
NEKATERI GODOVI
Ponedeljek:
Sreda:
Četrtek:
Petek:
Sobota:
NEDELJA:

Janez Fisher, škof in Tomaž Moore, mučenca
Rojstvo Janeza Krstnika
Dan državnosti - 30.letnica razglasitve samostojnosti
Ciril Aleksandrijski, škof in cerkveni učitelj
Ema Krška, kneginja
13.NEDELJA MED LETOM

SVETE MAŠE
Ponedeljek (15.6.)
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
NEDELJA (21.6.)
•
•

ob 19h: Alojz in Franc Bogataj
ob 7h: Po namenu
ob 7h: Po namenu
ob 19h: Za domovino
Molitev pred Najsvetejšim
ob 19h: Po namenu
ob 19h: Frančiška Galičič, obletna
ob 9h: Za farane

Kratko srečanje razširjenega ŽPS bo danes po sv. maši.
Zvonjenje za domovino V četrtek, 25. junija 2020, bomo obhajali Dan državnosti ter obeležili 30.
obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Slovenski škofje
naročajo, da na predvečer praznika v sredo, 24. junija 2020, ob 20. uri zvonimo z
vsemi zvonovi 5 minut.
Iz današnjega evangelija po Mateju (Mt 10,26-28; 32-33)
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se ljudi! Nič ni zakritega, kar
se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi,
povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. 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.«
Molitev za domovino
Dobri Jezus, z ljubeznijo poglej na našo domovino. Obračamo se k tebi, ker je
naša dežela v težavah, v veliki moralni, ekonomski in duhovni krizi. Spodbuja nas
tvoje povabilo, naj pridemo k tebi vsi, ki smo obteženi in utrujeni. Kam naj se
zatečemo, če ne prav k tebi? Ti nam moreš podeliti blagoslov za resnično
prenovo življenja. V moči tvoje milosti se želimo z molitvijo in postom boriti proti
vsemu, kar nas odvrača od resnice in odločitve za dobro.

Marija, Božja in naša Mati, tvoja materinska roka je varovala naše prednike skozi
zgodovino, zato se ti v tej devetdnevnici še posebej priporočamo. Izročamo ti
sebe, naše družine, mladino, duhovnike in redovnike, družbene delavce in
gospodarstvenike, delavce v tovarnah in starejše ljudi, rojake in tujce, naše vasi
in mesta, vso našo domovino in tudi ekumenski dialog ter prizadevanje za spravo
v družbi. Ob tvojem varstvu prosimo vsemogočnega Boga za darove Svetega
Duha, da se bo v našem času pokazala moč molitve. Naj spoznamo pomen
krščanskih vrednot in kreposti, naj izprosimo blagoslov za življenje v domovini.
Prav tako se priporočamo vsem svetnikom, ki so kdaj živeli ali delovali na našem
narodnostnem ozemlju, blaženim in našim svetniškim kandidatom ter vsem
angelom in svetnikom, še posebej zavetniku domovine svetemu Jožefu, krstnim
zavetnikom ter našim pokojnim, naj nam pri Bogu izprosijo darove Svetega Duha
za duhovno, moralno in vsestransko prenovo naše domovine. Amen.

