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12. NEDELJA MED LETOM

SVETA APOSTOLA PETER IN PAVEL
Simon Peter se je rodil 

v Betsajdi v Galileji in je 
bil ribič. Na Zveličarjevo 
povabilo »HODI ZA ME-
NOJ« je nemudoma zapu-
stil vse in mu sledil. Nekoč 
mu je rekel: »Ti si Peter, to 
je skala in na to skalo bom 
sezidal svojo Cerkev in 
peklenska vrata je ne bodo 
premagala. In dal ti bom 
ključe nebeškega kralje-
stva. In karkoli boš zave-
zal na zemlji, bo zavezano 
v nebesih.« Po daljšem 
misijonskem delovanju 
v Aziji se je sveti Peter 
slednjič napotil v Rim. 



Zgodba pripoveduje, da ga je stražar pri mestnem obzidju 
vprašal, zakaj hoče v mesto in Peter mu je odgovoril: »Rad bi 
osvojil Rim.« Stražar ga je začudeno pogledal in vprašal, če mu 
sledi vojska, a Peter se je nasmehnil in rekel, da ne. Stražar ga je 
vprašal, če misli mesto osvojiti z denarjem. Tudi to je Peter zani-
kal. Ali s kakšno novo filozofijo? Tudi ne! Kako pa potem? Peter 
je pokazal na svojo popotno pastirsko palico in odgovoril: »S tole 
palico!« Stražar si je mislil, da ni pri pravi pameti, pa mu je do-
volil vstop. In Peter je osvojil Rim za krščansko vero kot vrhovni 
pastir svoje črede. 29. junija, leta 67 je pod Neronovo kruto vlado 
plačal svoje delo z mučeniško smrtjo. Križali so ga, kakor je sam 
želel, z glavo obrnjeno navzdol, ker se ni imel vrednega, da bi 
umrl tako, kakor njegov Gospod. Danes je nad njegovim grobom 
zgrajena največja cerkev na svetu. Stoletja minevajo. Nekatera 
so mirna, nekatera razburkana, Cerkev, sezidana na »skali« pa 
stoji in živi pod pokroviteljstvom Jezusa Kristusa. Pod vodstvom 
Svetega Duha, pod upravo svetega Petra in njegovih naslednikov. 

Tudi danes so vanjo uprte oči vsega sveta. Največja moralna sila 
človeštva se gigantsko bori za to, da bi človeški rod poduhovila 
in rešila. In ni dvoma, da bo uspela. Z nami sta Bog in Peter in 
»PEKLENSKA VRATA JE NE BODO PREMAGALA.«

Praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla je praznik mašni-
ških posvečenj. Vsako leto se Cerkev na ta dan pomladi. Tako 
bo, hvala Bogu, tudi letos. V ljubljanski stolnici bo gospod nad-
škof Anton Stres posvetil tri diakone v mašnike. Mašniško po-
svečenje bodo prejeli: 

n Martin Golob, roj. 2. marca 1988, Šmartno pri Litiji
n Branko Setnikar, roj. 1. aprila 1987, Polhov Gradec
n Marko Mohor Stegnar, roj. 12. julija 1988, Dob

NOVOMAšNIkOM!
»Ta čudež, da ste postali duhovniki, se je zgodil v vas, toda 

ne za vas. Zgodil se je za druge, za Cerkev, za odrešenje sveta. 
Tega se vedno zavedajte.« (papež Pavel VI) 

Na dan svete-
ga Petra in Pa-
vla se bo cerkev 
okrepila. V Božji 
vinograd bodo 
prišli novi delav-
ci iz raznih ško-
fij in redovnih 
skupnosti. Prišli 
bodo mladi de-
lavci, da osvežijo 
moči ostalih, že 



izkušenih vinogradnikov. Kdo so 
ti mladi ljudje, ki včasih že s svo-
jim posebnim oblačilom zbujajo 
pozornost, vselej pa izzivajo zelo 
različna čustva: mržnjo in ljube-
zen, posmeh in spoštovanje, pomi-
lovanje in začudenje, občudovanje 
in še kaj. Kaj vse vedo ljudje pove-
dati o duhovnikih! Če se kateri od 
njih ukvarja z družbenimi proble-
mi, že začno govoriti o njem, da je 
usmerjen v levo. Če govori o nebe-
sih in večnosti, živi v zraku. Če se 
loti popravila cerkve in župnišča, meče denar skozi okno. Če 
nič ne dela, pusti, da bo vse propadlo. Če prosi za denarno 
podporo, je lakomen. Če ne poskrbi za akcijo, njegova župnija 
spi. Če vestno spoveduje, je pedanten. Če spoveduje na kratko, 
se ljudi rad hitro odkriža. Če sodeluje z laiki, se da vleči za nos. 
Če se zanaša predvsem nase, je despot. Če rad obiskuje župlja-
ne, ga ni nikoli doma. Če ne hodi zadosti po hišah, zanemarja 
bolnike. Če nosi dolge lase, je kontestator. 

Če ima lase ostrižene na kratko, ne gre s časom naprej. Če 
pridiga preprosto, ni dosti izobražen. Če se izraža izbrano, se 
ne zna vživeti v ljudi. Če so njegove pridige kratke, se mu ve-
dno nekam mudi. Če so dolge, ne zna nikoli nehati. Če je mlad, 
nima nobenih izkušenj. Če je star, naj se že vendar umakne. 
Dokler živi, bi drugi naredili vse bolje. Če pa umre, ni nikogar, 
ki bi ga mogel nadomestiti. Tudi na tako lahkomiselno govor-
jenje morajo biti pripravljeni novomašniki. Da bi jih verniki in 
ljudje sprejeli z nedeljenim srcem, s spoštovanjem in občudo-
vanjem, ni misliti. Tako mlademu človeku ne pride na misel, da 
bi se začel predajati napuhu. 

SVETA BRATA CIRIL IN METOD,  
SLOVANSkA APOSTOLA

Sveta brata Ciril in Metod, brata po krvi in veri sta bila rojena 
v Solunu. V začetku 9. stoletja sta oznanjala krščansko vero med 
panonskimi in moravskimi Slovani.

Napisala sta slovansko 
abecedno in v ta jezik preve-
dla Sveto pismo in bogoslu-
žne knjige. Tako sta slovan-
skim narodom odprla bogat 
zaklad Božje besede in za-
kramentov. Pri oznanjeva-
nju evangelija sta naletela 
na vsakdanje težave. Papež 
Hadrijan II. je sprejel nju-
no delo in potrdil rabo slo-
vanskega jezika pri svetem 
bogoslužju. V cerkvi Mari-
je Velike v Rimu je posvetil 
prve slovanske duhovnike – 
učence svetih bratov, ki so ju 
spremljali v Rim. Sveti Ciril 
je umrl, 14.2.869, v Rimu. V 
cerkvi, ki je njemu posveče-
na, so shranjene relikvije svetega Klemena, ki sta jih sveta bra-
ta prinesla v Rim. Sveti Metod je prejel škofovsko posvečenje 
in postal panonski nadškof. Papež blaženi Janez Pavel II. je, 31. 
decembra 1980, skupaj s svojim opatom Benediktom razglasil 
sveta brata za sozavetnika Evrope. Tudi mi jima priporočamo 
naš slovenski narod, saj tako zelo potrebuje njune molitve in 
priprošnje.



7
NEDELJA

14. NEDELJA  
MED LETOM

8.00
10.00

† starši in nečakinja Hrastak
† Anton Kostanjevec

8
PONEDELJEK Prokopij 19.00 † Milka Kadivec

9
TOREK Veronika 19.00 † Vinko Vilfan

10
SREDA Amalija 19.00 † sestra Marija Štrukelj

11
ČETRTEK Benedikt 19.00 † Fani in Jože

12
PETEK Mohor in Fortunat 19.00 Za duše v vicah

13
SOBOTA Henrik 8.00 † Pirčev Vinko

14
NEDELJA

15. NEDELJA  
MED LETOM

8.00
10.00

† sestra Nastran in dva brata
† starši in Janko Stare

IRSkA LEGENDA
Neki Irec je umrl nenadne smrti in brez vsake priprave se je 

znašel pred svetim sodnikom. Ves zaskrbljen je stopil v vrsto, 
kjer so že drugi čakali na Gospodovo sodbo. Potem je brez diha 
gledal in poslušal, kako je Gospod iskal po zapiskih in odločal. 
Tu je zapisano: »Ko sem bil lačen, si mi dal jesti. Prav, prideš 
v nebesa«. Drugemu je rekel: »Ko sem bil žejen, si mi dal piti. 
Prav, tudi ti greš v nebesa.« Nato je rekel tretjemu: »Popotnik 
sem bil in si me sprejel. Le pojdi tudi ti za njim v nebesa.« In 
tako je šlo naprej. Ubogi Irec se je ob vsakem na tihem vprašal, 
če bi tudi zanj lahko kaj veljalo, pa vedno je spoznal, da ne. Pri 
srcu mu je bilo vedno tesneje. Ves preplašen je gledal Gospo-
da, ko je prišla vrsta nanj. Gospod je najprej iskal po zapiskih, 

GODOVI IN SVETE MAšE
Junij

24
PONEDELJEK Janez Krstnik 19.00 † Tilka Kuralt, 7. dan

25
TOREK Viljem 8.00 † družina Stare in Medved

26
SREDA Stojan 19.00 † Peter Novak in hčerka Slavi

27
ČETRTEK Ema Krška 19.00 † starši Zajec

28
PETEK Irenej 19.00 † Slavka Grašič

29
SOBOTA

PETER IN PAVEL, 
apostola 19.00 † Peter Ocepek in starši Škulj

30
NEDELJA

13. NEDELJA  
MED LETOM

8.00
10.00 

† Petra Arnež
† Pavla Jagodic

Julij

1
PONEDELJEK Estera 19.00 † starši in brat Čebašek

2
TOREK 

Marija s Ptujske 
gore 19.00 † starši Žagar in Tončka Derlink

3
SREDA Tomaž, apostol 19.00 † Perčič, Štrukelj in sorodniki

4
ČETRTEK Urh, škof 19.00 † Miloš Briški in Marija Hribar

5
PETEK

Ciril in Metod, 
slovanska 
apostola

19.00 † starši Kos, Perčič in Anton 
Kostanjevec

6
SOBOTA Marija Goreti 8.00 Za duhovnike in nove duhovne 

poklice



nato pa pogledal nanj 
in mu rekel: »Dosti ni tu 
napisanega, nekaj pa si 
le dobrega storil. Tu piše: 
Bil sem žalosten, pobit in 
obupan, ti pa si me raz-
vedril, pripovedoval si 
mi vesele stvari in mi vlil 
poguma. Dobro, pojdi 
tudi ti v nebesa.«

Žalost je smrt duše, 
veselje je njeno življenje. 
Naj bo čas počitnic tudi 
čas veselja. Koliko do-

brega lahko naredi beseda, polna humorja in zdravega veselja. 
Privoščimo jo drug drugemu, posebej še tistim, ki jih tarejo na-
dloge in skrbi, bolezni in preizkušnje. Morda bo tudi nam to 
»prav prišlo« ob odločilnem srečanju z Gospodom.

b Kaj pomaga iskati Boga na svetih krajih,  
če ga izgubiš v srcu. (Anthony de Mello)

b Nebeški kralj ne plačuje svojih služabnikov  
po imenitnosti službe, ki jo opravljajo,  
temveč po ljubezni in ponižnosti s katero jo opravljajo. 
(sv. Anton Padovanski)

b Ne pričakuj od sovražnika, da bo s teboj boljši,  
kot si ti z njim. (finski pregovor)


