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Ciril in Metod 

Imenujemo ju slovanska apostola. Bila sta rodna brata, 
po rodu Grka, doma iz  Soluna, mesta, v katerega okolici 
so se naselili Slovani. Zato se ni čuditi, da sta dobro 
znala slovanski jezik. Ciril se je rodil leta 826. Bil je bistre 
glave in resen mladenič, zato so mu rekli modrijan 
(filozof). Po očetovi smrti ga je vzel k sebi v Carigrad 
očetov prijatelj Teoktist, kjer je obiskoval dvorno visoko 
šolo. Tu so mu ponujali imenitne službe. Odklonil jih je, 
postal duhovnik in šel k bratu Metodu v samostan na gori Olimpu v Mali Aziji. 

Okrog leta 860 je poslal cesar Mihael III. oba brata v južno Rusijo k Hazarom, ki so jih 
hoteli Judje in mohamedanci pridobiti za svojo vero. Poslanstvo jima je uspelo. Tu sta 
našla tudi kosti papeža sv. Klementa, ki je na Krimu okoli leta 100 umrl v pregnanstvu. 

Takrat je moravski knez Rastislav poslal v Carigrad k cesarju Mihaelu poslance, naj mu 
pošlje misijonarjev, veščih slovanskega jezika. Cesar je poslal Cirila in Metoda. Ciril je 
izumil slovanske črke, glagolico; prevedla sta Sveto pismo in obredne knjige v 
slovanski jezik, s seboj vzela relikvije sv. Klementa in z veseljem odšla na pot kot 
navadna misijonarja. Po treh letih sta odšla v Rim, kamor ju je klical papež Nikolaj I. S 
seboj sta nesla relikvije sv. Klementa. Potovala sta skozi naše kraje. Spotoma sta se 
ustavila pri panonskih Slovencih in njihovem knezu Koclju. V Rimu sta bila zelo 
slovesno sprejeta. Papež je blagoslovil slovanske bogoslužne knjige in jih položil na 
oltar v baziliki Marije Snežne. Ciril je v Rimu 14. februarja 869 umrl in bil pokopan v 
cerkvi sv. Klementa. 

Metod se je z novoposvečenimi duhovniki vrnil v Panonijo, uredil s Kocljem cerkvene 
zadeve in se spet vrnil v Rim. Papež ga je posvetil v nadškofa in poslal nazaj na 
Moravsko. Tam je moral od nemških škofov marsikaj pretrpeti, tudi ječo. Papež Janez 
VIII. je ukazal škofom, da so ga izpustili. Kaznoval jih je s tem, da jim je prepovedal 
opravljati škofovsko službo. Očital jim je tudi, da je njihovo ravnanje zoper Metoda 
»presegalo predrzno trinoško besnost in zverinsko divjost«. 

Rovarjenja zoper Metoda z izpustitvijo ni bilo konec. Moral je še enkrat oditi v Rim; 
tam je sijajno dokazal svojo pravovernost in se potem spet vrnil na Moravsko. 
Dopolnil je še prevod svetih knjig in ko si je določil za naslednika Gorazda, je na rokah 
svojih učencev umrl 6. aprila 885 na Velehradu. 

Papež Janez Pavel II. je bil velik častilec svetih slovanskih apostolov. Zadnjega 
decembra 1980 je sveta brata Cirila in Metoda razglasil za sozavetnika Evrope skupaj z 
zavetnikom sv. Benediktom.  

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU  

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k 
molitvi (ob 17h) in maši za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, češčenju 
Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši ter v soboto k molitvi za svetost 
duhovnikov.  

ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE  

Hvala vsem, ki ste v juniju skrbeli za lepoto naših cerkva. V juliju je za 
župnijsko cerkev na vrsti Košnica. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. junij 

13. nedelja med letom 

Prvi mučenci rimske Cerkve 

     800  †† Jože in Marjeta Krulec 
                Ter starši Gajšek 
   930   †† iz družine Sinkovič 
1800   † Marija Zorman (gr. 28) 
1030   Tremerje: † Danica Draksler 

PONEDELJEK, 1. julij 
Oliver, škof, muč. 

   800     † Jože Pristobšek 
1800   † Ivan Novak (8. dan) 

TOREK, 2. julij 
Ptujskogorska Mati Božja 

  800   †† Ivan Vampelj in Ivanka Marinko 
1800   za zdravje 

SREDA, 3. julij 
Tomaž, apostol 

     800    na čast Sv. Duhu po namenu 
1800    ni namena 

ČETRTEK, 4. julij 
Urh, škof 

     800   † Konrad Grom 
 1800  † Toni Slamnik (obl.) 

PETEK, 5. julij 
Ciril in Metod - prvi petek 

    800    v čast Božjemu usmiljenju 
1800    ni namena 

SOBOTA, 6. julij 
Marija Goretti, d., muč.  

- prva sobota 

  800    na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu 
          po namenu 
1800  †† Franc in Fanika Golec 

NEDELJA, 7. julij 

14. nedelja med letom 

Vilibald, škof 

     800  †† Ivan Vampelj in Ivanka Marinko 
   930   za župljane in dobrotnike 
1800   † Justina Gril (30. dan) 
1030   Tremerje: †† Ciril in Marija Hriberšek 
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