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23. junij 2019 – 24 –
12. nedelja med letom
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-24)
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj
pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi
pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi
pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.« Strogo jim je
prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora veliko
pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in
umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj
se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče
svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga
bo rešil.«
V počastitev dneva državnosti vabi msgr. dr. Stanislav Lipovšek, upok. celjski
škof, k maši za domovino, ki bo v torek, 25. junija ob 19. uri v celjski stolnici.
Sveti Peter in Pavel, 29. junij
Slovesni praznik apostolov Petra in Pavla nam predstavlja
dva moža, ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita
človeški temelj Kristusovi Cerkvi.
Svetega Petra je Kristus določil za skalo, na kateri bo zidal
svojo Cerkev, svetega Pavla pa za orodje, ki naj ponese
njegovo ime med pogane.
God obeh apostolov so praznovali že v 4. stoletju. Najstarejši
rimski koledar Furija Dionizija Filokala iz leta 354 navaja
29. junija praznik prvakov apostolov.
Oba sta isti dan proslavila Kristusa v Neronovem času z mučeniško smrtjo. Peter
je bil križan Pavel obglavljen.
Na njunih grobovih so v stoletjih sezidali prekrasni baziliki svetega Petra v
Vatikanu in svetega Pavla zunaj rimskega obzidja, ki sta zgovorni priči izredne
gorečnosti rimskih kristjanov za slavo krščanskega svetišča.
Tudi v vzhodni Cerkvi so že v 4. stoletju častili sveta apostola Petra in Pavla, in
sicer 28. decembra.
Čeprav sta bila Peter in Pavel po izobrazbi, značaju in osebnosti tako različna,
sta po Božjih načrtih polagala temelje Cerkve. Hvalospev tega praznika ju takole
označuje:

Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega Sina,
Pavel nam je globine te vere osvetlil.
Peter je združil v prvo Cerkev ostanek izvoljenega ljudstva,
Pavel pa je kot učitelj narodov
oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu.
Na različne načine sta zbirala
eno Kristusovo družino, Cerkev.
Zato ju krščanski svet skupaj proslavlja
in ju v nebesih druži skupni venec slave.

Nabirka za »Petrov novčič« bo na praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Petrov novčič je starodavna nabirka Cerkve za naslednika apostola Petra, s
katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve.
KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

NEDELJA, 23. junij
12. nedelja med letom
Jožef Cafasso, redovnik
PONEDELJEK, 24. junij
Rojstvo Janeza Krstnika
TOREK, 25. junij
Dan državnosti – d. p.
SREDA, 26. junij
Jožefmarija Escriva

800 †† Franc Slapnik, Stanislava in starši
Gajšek ter Cecilija Krofl
930 † Ivan Sotelšek in starši Ratej
1800 † Katarina Žižek (gr. 21)
1100 Trem.: za žive in †† župljane in dobrotnike
800 v zahvalo za skupnost sester FMM
1800 †† Franc in Marija Murko
800 † Katarina Žižek (gr. 23)
1800 † Janez Koren
800 † Katarina Žižek (gr. 24)
1800 †† Marija Čečko in sorodniki Atelšek

ČETRTEK, 27. junij
Adalbert, škof

800 † Katarina Žižek (gr. 25)
1800 za nerojene otroke

PETEK, 28. junij
Srce Jezusovo

800 † Katarina Žižek (gr. 26)
1800 † Albin Šket

SOBOTA, 29. junij
Peter in Pavel, apostola

800 † Katarina Žižek (gr. 27)
1800 † Angela Lampret

NEDELJA, 30. junij
13. nedelja med letom
Prvi mučenci rimske Cerkve

800 †† Jože (obl.) in Leopoldina Srebotnjak
800 za žive in †† župljane in dobrotnike
930 † Franc Lemut (10. obl.)
1800 † Katarina Žižek (gr. 28)
1100 Tremerje: †† Ferdinand Vrečar
in Jakob Strnad
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