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12. NEDELJA MED LETOM

TI SI PETER SKALA, IN NA 
TO SKALO BOM SEZIDAL 
CERKEV!

Kjer je Peter, tam je pra-
va Kristusova Cerkev, je za-
pisal sveti Ambrož. Simon 
Peter je bil ribič na Galilej-
skem jezeru. Na Jezusovo 

povabilo „Hodi za menoj“, je vse zapustil in šel z njim. Gospod ga 
je postavil za temelj svoji Cerkvi. Zagotovil mu je svojo pomoč. 
Peklenska vrata Cerkve ne bodo premagala, ne zaradi Petrove, 
pač pa zaradi Jezusove moči. Po daljšem misijonskem delovanju 
v Aziji, se je sveti Peter napotil v Rim. Osvojil ga je, pa ne z orož-
jem in vojsko, pač pa s svojo pastirsko palico. Dne, 29. junija 
67, je pod Neronovo kruto vlado plačal svoje delo z mučeniško 
smrtjo. Križali so ga, kakor je sam želel, z glavo navzdol, ker se 

Bogoslužje



ni imel za vrednega, da bi umrl tako, kakor njegov Gospod. Sto-
letja minevajo. nekatera so mirna, nekatera razburkana. Cerkev, 
sezidana na „skali“ pa stoji in živi pod vodstvom Jezusa Kristusa, 
pod upravo svetega Petra in njegovih naslednikov. Tudi danes 
so vanj uprte oči vsega sveta. Največja moralna sila sveta se bori 
zato, da bi človeški rod poduhovila in rešila. Ni dvoma, da bo 
uspela. Z nami sta Bog in Peter. Bog je edini zakonodajalec, ki ne 
zahteva samo pokorščine, ampak tudi ljubezni in celo predvsem 
ljubezen, ljubezen iz vse moči. To je razumljivo, ker je on sam 
Ljubezen. Torej, mora biti tudi vera ljubezen. Ljubezen ali nič. 
Izraz srca ali prazna zunanjost. O tej ljubezni je najlepše pisal 
apostol Pavel: „Ko bi človeške in angelske jezike govoril, ljubezni 
pa bi ne imel, sem brneč bron ali zveneče cimbale. Največja med 
vsemi krepostmi je ljubezen. Ljubezen nikoli ne mine.“

MAŠNIŠKO POSVEČENJE
Za našo nadškofijo bo v 

soboto, 27. junija, ob 9h v 
ljubljanski stolnici mašniško 
posvečenje. Mašniško posve-
čenje je velik zakrament naše 
vere. Sredi modernega sveta, 
njegovih nebotičnikov in ra-
čunalnikov, nemirne ihte za 
dvigom standarda, v medse-
bojni ribiški tekmi, ob razburkani plimi na neizmernem morju 
človeštva se „molčeči Bog“ vedno na novo prikazuje v le neka-
terim prepoznani skrivnostni podobi človeka, ki ga spremlja vr-
venje narodov in jih navdihuje s svojimi božječloveškimi nagibi, 
včasih tako vsakdanje človeškimi, nenavadnimi in „strokovno 
nemogočimi“, da jih zmore razumeti le ljubezen, ki „vse upa“. 
(dr. Anton Trstenjak)

Zakrament svetega mašniškega posvečenja bodo prejeli:
• Blaž Dobravec iz župnije Bloke,
• Aljaž Kraševec iz župnije Sveta Trojica na Blokah,
• Gašper Mauko iz župnije Radovljica,
• Peter Možina iz župnije Matenja vas in
• Boris Rozman iz župnije Sora.
Iz jezuitskega reda Andrej Brozovič iz župnije Ljubljana - Rakovnik.
Molimo za vse naše novomašnike in druge duhovnike, da bi 

ostali zvesti svojemu Gospodu in mu z veseljem služili.

GODOVI IN SVETE MAŠE
JUNIJ

22
PONEDELJEK

Tomaž More 19.00 † st. Perčič in Kos, brat Tone

23
TOREK 

Jožef, redovnik 19.00 Kraljica majnika v dober namen

24
SREDA

JANEZ KRSTNIK 19.00 † Marinka Perčič

25
ČETRTEK

Doroteja 19.00 † Ivan Ranisavljevič, obl.

26
PETEK

Stojan 19.00 Za Božji blagoslov

27
SOBOTA

Ema 19.00 † Jože Jenko in sin, obl.

28
NEDELJA

13. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† st. Ovijač, Kastelic, Marija Ovijač, 
Prebačevo
† Zmrzlikar in Perčič, Hrastje

29
PONEDELJEK

Sveta apostola Peter 
in Pavel

8.00

19.00

† Peter Ocepek, † st. Škulj, bratje in 
sestre
† Slavka Grašič

30
TOREK 

Prvi rimski mučenci 19.00 † Pavel Erzar, st. Kokalj

JULIJ
1

SREDA
Estera 19.00 † Lojzka Erzar



2
ČETRTEK

Ptujskogorska Mati 
Božja

19.00 Za birmance

3
PETEK

Tomaž 19.00 † g. Miloš Briški, obl, † Knific, 
Čebašek

4
SOBOTA

Urh 19.00 Za duhovnike in nove duhovne 
poklice

5
NEDELJA

CIRIL IN METOD, 
SLOV. APOSTOLA

8.00
10.00

† Petra Arnež
Za Božji blagoslov

6
PONEDELJEK

Marija Goretti 19.00 Urna za Prebačevo

7
TOREK 

Vilibald 8.00 Urna za Prebačevo

8
SREDA

Prokopij 19.00 † Dragica Pavič

9
ČETRTEK

Veronika 8.00 Za duše v vicah

10
PETEK

Amalija 8.00 Po namenu

11
SOBOTA

Benedikt 19.00 Urna za Hrastje

12
NEDELJA

15. NEDELJA MED 
LETOM, Mohor

8.00
10.00

Za zdravo pamet in pravo odločanje
† starši

Sv. Ciril in Metod
V Katoliški Cerkvi 5. julija obhajamo slovesni praznik 
sv. bratov Cirila in 
Metoda, slovanskih 
apostolov in 
sozavetnikov Evrope. 
Imenujemo ju tudi 
apostola Slovanov 
zaradi pomembnega 
misijonskega dela 
med slovanskimi 
ljudstvi.


