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TA MUČENCA STA VIDELA, KAR STA OZNANJALA
Ta dan nam je posvečen po trpljenju svetih
apostolov Petra in Pavla. Ne govorimo o kakih
neznanih mučencih. Njih sporočilo se razlega po
vsej zemlji in do konca sveta gre njih govorica.
Ta mučenca sta videla, kar sta oznanjala, hodila
sta za pravičnostjo, izpovedovala resnico, umrla
sta za resnico.
Sveti Peter, prvak apostolov, je goreče ljubil
Kristusa. Dano mu je bilo slišati besede: Pa tudi
jaz tebi povem: Ti si Peter (Skala). Rekel je bil namreč: Ti si Kristus, Sin živega Boga. Kristus pa je
odgovoril njemu: Tudi jaz tebi povem: Ti si Peter
(Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev.
Na to skalo bom postavil vero, ki jo izpoveduješ.
Na tvoje besede: Ti si Kristus, Sin živega Boga,
bom sezidal svojo Cerkev. Ti si namreč Peter, kar
pomeni: skala. Imenuješ se po skali, ne izhaja
beseda skala od Petra. Tako se imenuješ po skali,
kakor se kristjan imenuje po Kristusu.
Gospod Jezus si je, kakor veste, pred svojim
trpljenjem izbral učence, ki jih je imenoval
apostole. Med njimi je skoraj povsod Peter sam
predstavljal vso Cerkev. Zaradi tega, ker je sam
predstavljal vso Cerkev, mu je bilo rečeno: Dal
ti bom ključe nebeškega kraljestva. Teh ključev
namreč ni prejel en sam človek, ampak skupnost
Cerkve. Petrova odličnost izhaja torej od tod, ker
je predstavljal podobo vesoljnosti in edinosti
Cerkve, ko mu je bilo rečeno: Izročil ti bom, kar je
bilo vsem izročeno. Kot namreč veste, je Cerkev
dobila ključe nebeškega kraljestva. Poslušajte,
kaj pravi Gospod na drugem mestu vsem svojim
apostolom: Prejmite Svetega Duha! In naprej: Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim

jih zadržite, so jim zadržani.
Iz istega razloga je Gospod tudi po vstajenju
istemu Petru izročil skrb za svoje ovce. Ni namreč
edini med učenci zaslužil, da pase Gospodove
ovce, toda ko Kristus govori enemu, s tem priporoča edinost. Najprej se obrača na Petra, ker je
Peter prvi med apostoli.
Ne bodi žalosten, apostol! Odgovori prvič,
odgovori drugič, odgovori tretjič! Trikrat naj
zmaga priznanje v ljubezni, ker je bila tvoja
domišljavost trikrat premagana v strahu. Trikrat
je treba zavezati, kar si bil trikrat razvezal. Zaveži
po ljubezni, kar si bil razvezal iz strahu! Glejte,
kljub temu je Gospod prvič in drugič in tretjič
svoje ovce izročil Petru.
En dan trpljenja za dva apostola. A ta dva
apostola sta bila eno. Čeprav sta trpela različne
dni, sta bila eno. Najprej Peter, za njim Pavel.
Slovesno obhajamo praznik apostolov, posvečen z njuno krvjo. Ljubimo njuno vero, življenje,
napore, trpljenje, pričevanje, oznanilo.

IIz govorov sv. Avguština, škofa (295. govor,
1-2.4.7-8)

»Gospod je z menoj kakor silen
junak.« (Jer 20,11a)

OZNANILA:

NAPOVEDNIK:

Kakor smo po sklepu MŽPS-ja že oznanili,
z julijem prehajamo na poletni urnik
sv. maš. Ob nedeljah bodite pozorni
zaradi sprememb, ki nastanejo ob lepih
nedeljah, med tednom pa so julija in
avgusta delavniške sv. maše v Slovenj
Gradcu ob običajni uri in na praznike v
celotni Pastoralni zvezi po ustaljenem
urniku.

NED, 25. 6. – dan državnosti, ob 11h sv.
maša za mir in domovino na Uršlji
gori (po maši srečanje Kolpingovih
družin iz Slovenije); odhod na
poletno biblično šolo
PON, 26. 6. – v SG besedno bogoslužje,
duhovnika mašujeta po tukajšnjih
namenih drugje
TOR, 27. 6. – po sv. maši v SG srečanje
sodelavcev Karitas; po sv. maši v
cerkvi sv. Elizabete molitev za
bolnike in obisk po oddelkih
bolnišnice
ČET, 29. 6. – v SG besedno bogoslužje,
duhovnika mašujeta po tukajšnjih
namenih drugje
PET, 30. 6. – ob 18h srečanje
animatorjev obeh terminov Rad
živim
NED, 2. 7. – po sv. maši v ST druženje
ob kavi in čaju; ob 17h v Izoli začetek
I. termina Rad živim
ČET, 6. 7. – ob 17.30 v E-domu priprava
na krst
PET, 7. 7. – ob 16h v SG spovedni dan
NED, 9. 7. – ob 9.30 v Izoli zaključek
I. termina Rad živim in začetek II.
termina; ob 10h lepa nedelja pri sv.
Miklavžu

V juliju in avgustu bodo uradne ure v
župnijski pisarni po poletnem razporedu:
vsak torek (17h–17.45) in petek (8h–10h).
Ker na prvi petek v juliju ne bo mogoče
obiskati vseh bolnikov, bo nekatere
duhovnik obiskal že v petek, 30. junija

Če hočeš koristiti duši svojega bližnjega, se
najprej z vsem srcem zateci k Bogu. Prosi ga
za tako veliko krepost ljubezni, da boš mogel
po njej doseči vse, kar želiš.
(sv. Vincencij Ferrer)

KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: 		
župnik ERNEST BERLOŽNIK :
Kontakt pisarna:		

041 691 065, simon@pastir.si
051 658 236, bernest949@gmail.com
02 88 41 505, pisarna@pastir.si

URADNE URE:
- ponedeljek:
- torek:
- petek:

17.00 – 17.45
17.00 – 17.45
8.00 – 10.00

Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na urednistvo@pastir.si

nedelja

25. 6. 2017
12. med letom

ponedeljek
26. 6. 2017
Vigilij

torek

27. 6. 2017
Ema Krška

sreda

28. 6. 2017

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; v zahvalo za vse dobro
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Darka Lenarta
(30. dan); za +Anico Špegel (30. obl.) in vse pokojne Špeglove in Košutnikove
9:30 – TROBLJE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Feliksa in
Cecilijo Laznik ter Franca Čurča; za +Andreja (obl.) in Štefko Sedar ter starše Hrastelj
in Markota; za +Elizabeto in Mihaela Senica
10:00 – SG: za +Marijo Tratnik (32. obl.); za +Ivana Pajerja; za +Kristino Šavc in njene
sorodnike; za +Ivana (obl.) in Marjano Turičnik; za +Boža Topića, brata in sestro
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana in Marijo
Ostovršnik, Valentina in Marijo Podojsteršek ter Antona Grešovnika
11:00 – URŠLJA GORA: za mir in domovino
18:30 – SG: za domovino (ob dnevu državnosti); za+ Ano Slatinek in starše
18:30 – SG: [besedno bogoslužje] za +Ivana in Vero Štern (obl.)
19:30 – TROBLJE: za +Jaka Goloba
18:30 – SG: za +Ivana Jamnika (obl.); za +Marijo Levovnik in Franca, starše, sestre,
brate ter ostale sorodnike; za +Vinka Repnika (26. obl.) in sorodnike
7:00 – SG: za duše v vicah

Irenej

četrtek

29. 6. 2017

Peter in Pavel

petek

30. 6. 2017

Prvi mučenci rimske
Cerkve

sobota

18:30 – SG: [besedno bogoslužje] za +Julijano Pušnik; za +Pavlo Ledinek
19:30 – PAMEČE: za +Antona in Antonijo Lipovec; za +Tončko (obl.) in Jurija Pačnik;
za +Angelo in Ferda (20. obl.) Smolnikar ter starše Goričan; za +Elizabeto in Mihaela
Senica; za žive in pokojne molivce 3. rože živega rožnega venca; za +Pavla Krnca
(god); za +Marijo in Janeza Račnik ter Vinka Pačnika
18:30 – SG: za +Olgo (2. obl.) in Ota Petek; za +Jakoba Sirovina (roj. d.); za +Janka in
Dragico Vovk ter starše Štefana in Veroniko

1. 7. 2017

18:30 – SG: za +Rudolfa Vaukana (2. obl.) in starše; za +Herto Gošnak (8. dan)

nedelja
2. 7. 2017

7:30 – SG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Poročnik
(roj. d.); za +Tomaža Poplasa in mamo Viktorijo
8:00 – ST. TRG: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo
Podgoršek (30. dan); za +Pavlino Karner (obl.)
9:30 – PAMEČE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Valdo in Jurija
Pogač
10:00 – SG: za oba +Leopolda in Pavlino Lah ter vse prednike po očetovi in mamini
strani; za +Viktorja in Pavlo Velunšek
11:00 – SELE: za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Marijo Hovnik in
vse Vrčkovnikove; za +Bernarda Poplasa in mamo Jožefo
18:30 – SG: za +starše in zdravje v družini

Estera

13. med letom

ZAKRAMENTI:

Zakrament sv. krsta sta prejeli Lia
Mlinšek in Karolina Žigante.
Veselimo se z družinama!

POGREBI:

V Slovenj Gradcu smo se poslovili
od Herte Gošnak. Spominjajmo
se je v molitvi.

NABIRKE: (preštejejo jih ključarji):

V nedeljo, 18. 6., ste darovali: v Pamečah 26,56 €, na Selah 25,65 €, v
SG 298,82 €, v Starem trgu 30,62 €.
Bog povrni vsem dobrotnikom!

