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13. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,37-42)  
Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Kdor ima očeta ali mater rajši kakor 
mene, ni mene vreden; in kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene 
vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 
Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi 
mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, 
sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preróka, ker je ta prerok, bo dobil 
plačilo preróka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo 
pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker 
je moj učenec, resnično, povem vam, ne bo izgúbil svojega plačila.« 

Slovesni praznik apostolov sv. Petra in Pavla, 29. junij 
Peter je bil ribič iz Betsajde ob Genezareškem jezeru. Jezus ga je 
poklical, da bi bil ribič ljudi in da bi kasneje kot pastir tudi vodil 
Cerkev kot Božje ljudstvo. Po svetopisemskem izročilu mu je Jezus 
po tem, ko ga je poklical za učenca, spremenil ime v Peter: »Ti si 
Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne 
bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli 
boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo 
razvezano v nebesih«. Zelo pomembna izkušnja v Petrovem življenju je bila ta, da je 
Jezusa, po tem, ko je bil le-ta prijet, kljub temu, da se je ob njem vzgajal in učil 
približno tri leta, trikrat zatajil. Po Jezusovem vnebohodu Peter nastopa kot voditelj 
apostolov in mlade Cerkve. Nekaj časa je bil škof v Antiohiji, okoli leta 42 pa je odšel 
v Rim. Od tam je vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi, življenjsko pot pa je sklenil 
z mučeništvom. 
Po zgodovinskih virih naj bi apostol Peter vladal do leta 67 po Kr. Več 
zgodnjekrščanskih spisov potrjuje, da je Peter umrl nasilne smrti v Rimu v času 
vladanja cesarja Nerona. Na kraju njegovega mučeništva je dal cesar Konstantin leta 
350 postaviti veliko baziliko. Sedanja bazilika sv. Petra v Vatikanu je bila 
postavljena v letih med 1506 in 1526. Pod njenim glavnim oltarjem je gob apostola 
Petra, čigar nasledniki so papeži oz. rimski škofje. 
Apostol Pavel se je rodil okrog leta 10 po Kr. v Tarzu, v glavnem mestu takratne 
rimske province Kilikije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko 
državljanstvo. Bil je farizej in poznavalec judovstva, ki je do spreobrnjenja na poti v 
Damask preganjal kristjane. Apostol Pavel je ob rojstvu dobil ime Savel, po 
spreobrnjenju pa se je dal krstiti in ime spremenil v Pavel. 

O delovanju apostola Pavla poroča evangelist Luka v Apostolski delih. Obhodil je 
velik del takratne rimske države in ustanavljal cerkvene občine ter jih spodbujal s 
pismi. Danes poznamo štirinajst ohranjenih Pavlovih pisem, ki so po vsebini in 
obsegu za štirimi evangeliji najpomembnejši del Svetega pisma Nove zaveze. 
Podobno kot apostol Peter je tudi on umrl mučeniške smrti za časa cesarja Nerona 
okrog leta 67. 
Praznika obeh apostolov je Cerkev obhajala že v 4. stoletju. Ta dan naši škofje 
posvečujejo diakone v duhovnike. 

Nabirka za Petrov novčič na praznik sv. Petra in Pavla. Petrov novčič je starodavna 
nabirka Cerkve, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih. 

Prvi petek in sobota: 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, 28. junij 

13. nedelja med letom 

Irenej Lyonski, škof, muč. 

  800   †† iz družine Slamnik in Srebotnjak 
  930   † Franc Lemut (obl.) 
1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
1100  Tremerje: †† Silva in Kristjan Tamše 

PONEDELJEK, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

   800  po namenu 
1800  † Ivan seme (8. dan) 

TOREK, 30. junij 
Prvi mučenci rimske Cerkve 

   800  po namenu 
1800  za nerojene otroke 

SREDA, 1. julij 
Estera, svetopisemska žena 

   800  v čast Božjemu usmiljenju 
1800  †† Ivanka in Hinko Bajuk (gr. 1)   

ČETRTEK, 2. julij 
Ptujskogorska Mati Božja 

   800  †† Marija in Viktor Žičkar 
1800   za duhovne poklice 

PETEK, 3. julij 
Tomaž, apostol 

   800  †† Ivanka in Hinko Bajuk (gr. 3)   
1800   za družino 

SOBOTA, 4. julij 
Urh, škof 

   800 † Toni Slamnik (8. obl.) 
1800  za družino 

NEDELJA, 5. julij 

Ciril in Metod,  
slovanska apostola,  
sozavetnika Evrope 

  800   za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930   za družino 
1800  †† Vera in Pavel Mejaš 
1100  Tremerje: †† Jakob Strnad  
                               in iz družine Vrečar in Potočnik 
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