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13. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-24) 
Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi 
sam odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma 
prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj; vendar ga tam niso 
sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, 
sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« 
Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal. 
Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom 
hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba 
gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je 
rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in 
pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, 
ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za 
teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu 
je rekel: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje 
kraljestvo.« 

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. 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. 

Na praznik prvakov apostolov bo pri maši ob 18. uri obhajal biserno mašo br. 
Bernard Jauk. 
Po maši bo agape. Lepo vabljeni! 

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

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.  

Obisk bolnikov bo izjemoma, namesto na prvi petek, že v četrtek, 30. junija. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 26. junij 

13. nedelja med letom 

Ciril Aleksandrijski, škof, 
cerkveni učitelj 

   800  † Štefan Cilenšek 
           Za žive in †† župljane in dobrotnike 
   930  † Marija Petan (gr. 7) 
1800   †† Marija in Martin Čečko 
1100   Tremerje: †† Janko Šprajc,  
                                    ter Silva in Kristjan Tamše 

PONEDELJEK, 27. junij 
Ema Krška, vdova, druga 

zavetnica škofije 

   800  Za duše v vicah 
   800  † Marija Petan (gr. 8) 
1800  † Franc Lamut 

TOREK, 28. junij 
Irenej, škof, mučenec 

   800  Za †† sorodnike in botre 
   800  † Marija Petan (gr. 9) 
1800  Za zdravje 

SREDA, 29. junij 
Peter in Pavel, apostola 

   800  Za srečen potek zdravljenja 
1800  † Marija Petan (gr. 10) 
1800  † Irma Belaj Koštomaj 

ČETRTEK, 30. junij 
Prvi mučenci rimske 

Cerkve   

   800  Za †† sorodnike in botre 
   800  † Marija Petan (gr. 11) 
1800  † Martin Kumer 

PETEK, 1. julij 
Estera, svetopisemska 

žena - prvi petek 

   800  †† mama Jožefa (obl.), oče Franc  
                in sin Franci Kragolnik 
1800  † Marija Petan (gr. 12) 

SOBOTA, 2. julij 
Janez Frančišek Regis, d. 

   800   † Marija Petan (gr. 13) 
1800     † Ludvik Počivavšek 

NEDELJA, 3. julij 

14. nedelja med letom 

Ciril Aleksandrijski, škof, - 
Nedelja Slovencev po svetu 

   800  †† Rafael in starši Trobiš   
           Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  930  †† starši Ratej in Ivan Sotelšek 
1800   † Marija Petan (gr. 14) 
1100   Tremerje: †† Janko Šprajc,  
                                    ter Silva in Kristjan Tamše 
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