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23. avgust 2020 – 30 – 

21. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-20)  
Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je 
spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin 
človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da 
Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.« 
Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je 
odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« 
Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti 
tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: 
Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je 
ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal 
na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano 
v nebesih.« Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus. 

Peter v današnjem evangeljskem odlomku istočasno upodablja pogumnega pričevalca in 

nasprotnika. Na Jezusovo vprašanje apostolom, kdo je On zanje, Peter odgovori: 'Ti si 

Kristus.' Takoj zatem pa meni, da mora Jezusa ošteti, ker jim je naznanil, da bo moral 

pred vstajenjem trpeti in umreti. Jezus se pogosto tudi na nas obrača z istim vprašanjem. 

In tudi dobi isti odgovor, kot mu ga je dal Peter. To je odgovor, ki smo se ga naučili pri 

verouku, a ta ne zadostuje. 

Da bi poznali Jezusa, je nujna pot, ki jo je prehodil Peter. Po tistem ponižanju je Peter 

šel naprej z Jezusom, videl je čudeže, ki jih je Jezus storil, videl je njegovo oblast, poleg 

tega je plačal davek, kot mu je Jezus naročil, ulovil je ribo in v njej našel kovanec, videl 

je mnogo čudežev te vrste. Pa vendar je Peter v nekem trenutku Jezusa zatajil, izdal je 

Jezusa, in se naučil tiste tako težke znanosti, še več kot znanosti – modrosti solz, joka. 

Peter Jezusa prosi za odpuščanje. Vseeno mu ta po vstajenju trikrat zastavi tisto 

vprašanje, in verjetno je Peter ponovno jokal in se sramoval ob spominu na svoje tri 

zatajitve, ko je potrdil ljubezen do svojega Učitelja. Tisto prvo vprašanje Petru – kdo sem 

jaz za vas, zate? – je mogoče razumeti le vzdolž poti, dolge poti, poti milosti in greha, 

poti učenca. Jezus Petru in svojim apostolom ni dejal: 'Spoznaj me.' Dejal jim je: 'Hodi 

za menoj!' In preko te hoje za njim Jezusa spoznamo. Hoditi za Jezusom z našimi 

vrlinami in tudi z našimi grehi, vedno hoditi za Jezusom.  

Potrebno pa je tudi vsakodnevno srečanje z Gospodom. Vsak dan naj bi se srečali z njim 

z vsemi našimi zmagami in našimi slabotnostmi. Te poti ne zmoremo sami. Nujno je 

posredovanje Svetega Duha. Poznati Jezusa je dar Očeta. On je tisti, ki nam daje Jezusa 

spoznati. To je delo Svetega Duha, ki nam Jezusa nenehno razodeva. 

Jezus je Simonu spremenil ime, ko mu je zaupal novo poslanstvo, imenuje ga »Kefa« - 

skala. Jezus ostaja »vogelni kamen« a na zemlji je potrebno znamenje, ki Jezusa 

predstavlja, ponazarja in v zgodovini predstavlja. In prav to bo Peter in za njim tisti, ki 

ga bodo nadomestili. Petrov naslednik, papež. 
Vir: Arhiv Vitanje 

Verouk - Novo veroučno leto bomo 

začeli v nedeljo, 6. septembra s sveto 

mašo, pri kateri se bomo zahvalili za 

počitnice in prosili blagoslova za novo 

veroučno in šolsko leto. Naslednji 

teden bomo objavili veroučni urnik. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 23. avgust 

21. nedelja med letom 

Roza iz Lime, devica, red. 

    800  †† Ivan in Ana Dečman 

          za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930 † Jože Plavčak 

1800   † Terezija Belaj 
1100  Trem.:  †† Ludvik Lešek, Angela in Ivan Skale 

PONEDELJEK, 24. avgust 

Natanael, apostol 
   800  po namenu 

1800   za žive in †† iz družine Šprajc 

TOREK, 25. avgust 

Ludvik IX., Francoski kralj 

   800  po namenu 

1430   † Franc Ocvirk (pogrebna) 

1800  † Iztok Majer 

SREDA, 26. avgust 

Ivana Bichier, red. ustan. 
   800  po namenu 

1800   † Ana Knez 

ČETRTEK, 27. avgust 

Monika, mati sv. Avguština 
   800  †† Jožica in Ernest Rahle 

1800   †† Avguština in Ivan Fajdiga 

PETEK, 28. avgust 

Avguštin, škof, c. uč. 

   800   † Anka Muhvič 

1800   †† Gusti Kavčič, Luki Zarial  

           ter †† Kavčič in Kožar 

SOBOTA, 29. avgust 

Mučeništvo Janeza Krstnika 
  800  †† starši, bratje, sestre in svak Bobnič 

1800  † Greta Završek 

NEDELJA, 30. avgust 

22. nedelja med letom 

Feliks (Srečko), mučenec 

    800  † Terezija Belaj   

   930 †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 

1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

1100  Tremerje:  †† iz družine Brečko 
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