28. junij: 12. NEDELJA MED LETOM;
KDOR NE SPREJME SVOJEGA KRIŽA, NI VREDEN KRISTUSA … »Kdor ima

27. teden

GODOVI
IN PRAZNIKI

BOGOSLUŽNO
BRANJE

2 Kr 4,8-11.1416; Ps 89,23.16-17.18-19;
Rim 6,3-4.8-11;
Mt 10,37-42
Apd 12,1-11; Ps
34,2-3.4-5.6--9;
2 Tim 4,6-8.1718; Mt 16,13-19

28. 6. 2020
12. NEDELJA
MED LETOM

Irenej
Lyonski
mučenec

29.6.2020
PONEDELJEK

PETER IN
PAVEL
apostola

30. 6. 2020
TOREK

prvi
mučenci
rimske
Cerkve

Am 3,1-8;4,1112; Ps 5,4-8;
Mt 8,23-27

1. 7. 2020
SREDA

Estera
sp žena

Am 5,14-15.21Ps 50,7-13.1617;
Mt 8,28-34

2. 7. 2020
ČETRTEK

Evgenija
redovnica

Am 7,10-17;
Ps 19,8.9.10.11;
Mt 9,1-8

3. 7. 2020
PRVI
PETEK

Tomaž
apostol

Ef 2,19-22;
Ps 116,1-2;
Jn 20,24-29

4. 7. 2020
PRVA
SOBOTA

Urh (Urlik)
škof

Am 9,11-15;
Ps 85,9.11-14;
Mt 9,14-17

5. 7. 2020
13. NEDELJA
MED LETOM

Ciril in
Metod
sozavetnika
Evrope

Ezk 34,11-16;
Ps 23,1-6; 1
Tes 2,2-8;
Jn 10,11-16

SVETE MAŠE
ob 9. uri
za + Gracijo
Buzečan
p. Andrej

po namenu

p. Andrej

po namenu

p. Andrej

po namenu
p. Andrej

za + Štefko
Tomažin
p. Andrej

po namenu

ob 11. uri
za zdravje in
spreobrnjenje zeta

ob 19. uri
Za zdravje om
božje varstvo
ob 8.00
Za zdravje om
božje varstvo
ob 19. uri
po namenu
ob 8.00
za božje varstvo
vnuka Matija
ob 19. uri
po namenu

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.« (Mt 10,37-39).
Te Jezusove misli so nam težke. Saj so odnosi oče/mati in otrok najmočnejše vezi v
našem življenju. Ni večje bolečine, kot da morata starša pokopati svojega otroka, hčer
ali sina. In verjetno je veliko mater (in očetov), ki bi raje žrtvovali svoje življenje, samo
da bi njihov otrok lahko živel. Kaj je torej želel Jezus povedati? Kdo je v resnici iz
ljubezni do nas, daroval življenje za nas, da bi mi živeli? Kdo je umrl za nas, ko smo bili
še grešni? V našem krstu je že naša smrt in vstajenje v novo življenje, ki je življenje
našega sinovstva ali hčerinstva. Tam smo že dobili novo življenje božjega otroštva, tam
smo s Kristusom že umrli in vstali. Gre torej za čisto novo življenje v Kristusu, kar
pomeni, da živimo velikonočno razsežnost na način, kot jo je živel naš Gospod, ki
vključuje tudi naš križ in naš križev pot, ki pa ga že hodimo v moči njegovega darovanja
in v moči Duha, ki nam ga je poslal.

PONEDELJEK, 29. JUNIJ: PETER IN PAVEL, APOSTOLA
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. 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 (1 Pt in 2 Pt), življenjsko pot pa je
sklenil z mučeništvom. 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.
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.
Na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla slovenski škofje diakone posvečujejo v duhovnike.
PETEK, 3. julij: PRVI PETEK in po maši začetek 24. urnega češčenja

p. Andrej

za dobrotnike
samostana in
samost. družino

ob 19. uri
za zdravje zeta

ob 11. uri
ob 9. uri
za + mamo
Almo Celič

za + Marico in
Vido KramžarKlemenčič in
Tadeja
Klemenčiča

Najsvetejšega in molitev za domovino. Molitev se zaključi na prvo soboto,
ko bo ob 18. uri molitvena ura za nove duhovne poklice.
SPREMEMBA URNIKA SVETIH MAŠ
Ob torkih in četrtkih bodo svete maše v cerkvi (ne več v kapeli) ob 8.00 (prej
7.30). Ostale dni v delovniku pa so svete maše ob 19. uri.
VEČERNA POBOŽNOST
Prične se z izpostavitvijo Najsvetejšega ob 18.25 uri in ob 18.30 se prične
molitev rožnega venca z litanijami in blagoslovom.

