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Peter in Pavel 

SV. PETER IN PAVEL, 29. junij  

Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam 
predstavlja dva moža, ki sta bila po Božjem načrtu 
izbrana, da postavita temelje Cerkve. Svetega Petra je 
Kristus določil za skalo, na kateri bo sezidal svojo 
Cerkev, svetega Pavla pa za orodje, ki naj ponese njegovo 
ime med pogane.  

Simon Peter - dvom in vera  

Simon rojen v Betsajdi, je poročen in se preživlja kot 
ribič na Genezareškem jezeru. Ko ga je Jezus poklical za 
učenca, mu je spremenil ime v pomenljivo ime Peter:"Ti 
si Peter (Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je 
ne bodo premagala." Kljub njegovi veri Simon nima dovolj poguma, da bi se 
opredelil za Jezusa po njegovem prijetju - trikrat utaji, da bi "tega moža" 
poznal. Peter je bil prvak apostolov in prvi papež. Po Jezusovem vnebohodu je 
vodil Cerkev najprej v Jeruzalemu, nato pa v širjenju vere med pogani podpre 
Pavla. Petra v Jeruzalemu med prvim valom sovražnosti Herod I. Agripa vrže v 
ječo (od koder se reši). Nato odide na misijonsko potovanje po Judeji in Siriji. 
Več zgodnjekrščanskih spisov potrjuje, da je Peter umrl nasilne smrti v Rimu v 
času cesarja Nerona. Ob smrti naj bi prosil, naj obrnejo križ narobe, češ da ni 
vreden, da bi umrl tako kot njegov Učenik. Nad njegovim grobom stoji danes v 
Rimu v Vatikanu prekrasna bazilika svetega Petra.  

Pavel 

Apostol Pavel se rodi kmalu po Kristusovem rojstvu z imenom Savel v 
maloazijskem mestu Tarz. Starši ga vzgajajo strogo po Mojzesovi postavi. V 
Jeruzalemu sodeluje pri preganjanju kristjanov; med drugim je navzoč tudi pri 
kamenjanju Štefana ter ima pooblastilo velikih duhovnikov v Damasku. Na poti 
tja se mu prikaže vizija Jezusa. Da se krstiti, se odslej imenuje Pavel in deluje 
kot misijonar med pogani. Po apostolskem zboru se odpravi na več 
misijonarskih potovanj, med katerimi zasnuje veliko skupnosti. O Pavlovi 
smrti ni zgodovinskih virov. Po legendi rimskega državljana Pavla niso križali, 
ampak obglavili v času cesarja Nerona. Na njegovem grobu zunaj rimskega 
obzidja stoji bazilika svetega Pavla. 

Praznik apostolov Petra in Pavla je tudi dan duhovniških posvečenj. Celjski 
škof bo v katedrali v Gornjem Gradu ob 15. uri posvetil Ivana Hrastnika in 
Marka Rakuna, novomašnika iz celjske škofije ter salezijanca Primoža 
Korošca in Janeza Suhoveršnika. 

V teh dneh smo še posebej povabljeni, da molimo za novomašnike pa tudi za 
nove duhovne poklice. 

Današnja nabirka je tako imenovani Petrov novčič in jo toplo priporočamo. 

Prvi petek in sobota v mesecu: V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 
mesecu. V četrtek vabljeni k molitvi in maši za nove duhovne poklice, v petek k 
spovedi, češčenju Jezusovega Srca 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, 29. junij 

Peter in Pavel, apostola 

Judita, redovnica 

     800  †† Rafael Trobiš in starši 
   930  †† Angela Lampret in Franc Respet 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje: v zahvalo Brezjanski Mariji  

PONEDELJEK, 30. junij 
Prvi mučenci rimske Cerkve 

   800  † Marija Antlej 
1800   † Marjeta Pukl 

TOREK, 1. julij 
Oliver, škof, muč. 

     800  † Franc Zagožen 
1800   † Ana Podpečnik 

SREDA, 2. julij 
Ptujskogorska Mati Božja 

   800    † Zofka Čakš (30. dan) 
1800   † Marija Bouha 

ČETRTEK, 3. julij 
Tomaž, muč. 

   800    † Marija Pristovšek 
1800   † Angela Kovač 

PETEK, 4. julij 
Urh, škof – prvi petek 

   800    † Franc Zagožen 
1800   † Toni Slamnik (obl.) 

SOBOTA, 5. julij 
Ciril in Metod, slov. apost. 

   800    † Matilda Krajnc (obl.) 
1800   †† Fanika in Franc Golec 

NEDELJA, 6. julij 
14. nedelja med letom 

- nedelja Slovencev po svetu 
Marija Goretti, devica, muč. 

     800  † Rado Grom (obl.) 
   930  † Marija Antlej 
1800   † Franc Zagožen 
1030   Tremerje: za župljane in dobrotnike  
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