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Molitev in post za domovino
Že tretje leto se
verni in drugi ljudje dobre volje pred državnim
praznikom, 25. junija,
ko je bila leta 1991
razglašena samostojnost Slovenije, zbiramo
pri devetdnevnici od
16. do 23 junija in
obhajamo dan molitve
in posta od 23. junija
zvečer do 24. junija
zvečer.
Med posamezniki in
v družbi se je namreč v
zadnjih letih nabralo veliko zla in greha, veliko neodpuščenih krivic pa je ostalo
še iz preteklosti. To celoten narod ovira, da ne najde poti iz krize, iz težav, v
katere smo zašli. Zato je tako pomembno, da se s postom in molitvijo združimo
v prošnji za odpuščanje, spreobrnjenje in nov začetek. Pomembno je, da se
skupaj podamo na pot in ne večamo medsebojnih razlik in sovraštva. Marija v
svojih prikazovanjih ne govori o nasprotnikih, ampak o ljudeh, ki še niso spoznali
Božje ljubezni. Ko molimo priznavamo Boga in se odpiramo njegovi ljubezni, s
postom pa odpravljamo sebičnost in rastemo v občutljivosti za svoje bližnje. Se
pridružiš?
(Misli iz komentarja Primoža Krečiča v Družini)

Župnijski dan
Vsako leto se nas na župnijskem dnevu
zbere kar precejšnje število. To je lepa
priložnost za druženje in utrjevanje
medsebojnih vezi.
Letos bomo imeli župnijski dan v nedeljo,
9. junija.
Začeli ga bomo s sveto mašo ob 10.30. Pri
njej se bomo Bogu zahvalili za vse milosti
letošnjega leta. Naj omenim samo dve
duhovni obnovi naših birmancev v Planini pri
Rakeku ter duhovno obnovo, pri kateri so
sodelovali naši birmanci kot animatorji, in
slovesnost prvega svetega obhajila 26. maja.
Pri zahvalni maši bodo sodelovali otroci in
njihove družine.
Program srečanja po maši v samostanski
dvorani pa bo: predstavitev vsake skupine in
izročitev spričeval vsem, ki so hodili k verouku,
na koncu pa bomo prisluhnili predstavi Gregorja Čušina, ki jo bo pripravil
posebej za naše družine. Vabljeni pa seveda tudi vsi drugi ...

Beremo Slovenski pastoralni načrt “Pridite in poglejte”
Zavzetost in delavnost pastoralnih delavcev
Mnogi duhovniki, redovniki in laiki so zelo marljivi.
Številni laiki veliko časa, moči in darov namenijo
bodisi za domače župnijsko občestvo bodisi za
skupino, laiško gibanje, skupnost ali združenje.
Prostovoljno delo je zanje še vedno samoumevno,
ceni pa ga tudi širša okolica. Duhovniki pogosto delajo
z malo sredstvi in v težkih razmerah. Marsikateri
izmed njih si ne privošči zasluženih počitnic, ne gre v
pokoj, čeprav bi mu to leta že narekovala, svoje
prihranke pa daruje cerkveni skupnosti. Požrtvovalnost in predanost
duhovnikov, redovnikov in laikov govori o tem, da gorečnost za Božje kraljestvo
med pastoralnimi delavci živi in ne pojenja. Z veseljem opažamo, da se
podobne drže kažejo tudi pri mladih voditeljih skupin in različnih animatorjih ...
Družba Cerkev prepoznava kot eno od vodilnih na področju solidarnosti.
Cerkvene dobrodelne ustanove s prostovoljnimi darovi, prostovoljnim delom in
malo medijske pozornosti veliko naredijo za uboge. Sporočilo dobrote, ki je
odlično Kristusovo sporočilo, zato ni preslišano.

Prvo sveto obhajilo
Tudi letos je bila priprava na ta
praznik vseh nas nekaj zelo lepega.
Otroci so z veseljem hodili k verouku
in vedno bolj odkrivali Božjo ljubezen.
K prvi sveti spovedi so šli že v adventnem času in tudi to jim je pomagalo
bolj zares živeti doma in v šoli.
Prvič pa smo imeli pred tem pomembnim dogodkom duhovno obnovo za prvoobhajance in njihove starše. Pri njej smo odkrivali, kaj nam prinaša Jezus: da mu postanemo podobni, še več, da smo mu enaki, saj
postanemo deležni njegove božje narave.
Pri duhovni obnovi so sodelovali
letošnji birmanci, ki so se za to delo
navdušili na svojih dveh duhovnih obnovah v Planini.
Slovesnost sama je bila
izredno lepa, vsi so sodelovali,
a ne samo na zunaj, ampak
so bila pri Jezusu naša srca.
V ponedeljek pa smo
napisali pisma Jezusu ...
»Zahvaljujem se ti za tvojo
dobroto, za starše, družino,
prijatelje, tebe, vero v tebe, za
hrano dom in vse.«
»Jezus, hvala, da sem lahko prejel prvo sveto obhajilo, pred
njim pa spoved. Rad bi še velikokrat
prišel k sveti maši.«
»Hvala, Jezus, da si nam omogočil
prvo sveto obhajilo. Hvala, da imamo
starše in brate ali sestre. Všeč mi je,
da sem lahko s tabo. Hvala, da imamo dobre učitelje v šoli ter pri verouku in zunaj šole. Jezus, vesela sem,
da te imam. Rada te imam!«
»Jezus, hvala, da si prišel v moje
srce. Hvala za vse, kar mi podarjaš.

Všeč mi je bilo, ko se te prvič prejela
v srce. Hvala za gospoda župnika
Dragana. Vsa maša mi je bila všeč.«
»Hvala ti, da sem prejela prvo
sveto obhajilo! Zdaj raje molim. Ali si
tudi ti hodil k maši? Jaz rada hodim k
maši.«
»Zahvaljujem se ti, da sem te v
nedeljo prejela pod podobo hostije. Ti
si moja luč, resnica in življenje.
Zahvaljujem se ti, da si moj prijatelj.«
»Jezus, želim ti, da ne bi bil bolan.
In da mi ne bi bili bolni.«
»Vesela sem, da lahko hodim k
verouku in sveti maši. Želim si, da bi
se prvoobhajanci vedno dobro razumeli z Jezusom.«

V četrtek, na slovesni praznik
svetega Rešnjega telesa in Rešnje
krvi pa smo se z vsemi zbrali pri
zahvalni maši. Takrat smo lahko vsi
prejeli obhajilo pod obema podobama,
Samo še želja: da bi v srcih naših
otrok in vseh naših srcih vedno bolj
rasla ljubezen do Jezusa ... da bi katehetje in starši našli načine, kako sredi
sveta, ki je usmerjen čisto drugam,
ohranjati živo vero vanj ...

Koledar za junij
2. 6., nedelja, po vseh župnijah nabirka za nedograjeno cerkev Maribor –
Košaki, ki jo hočejo banke upnice prodati;
- ob 17.00 ura češčenja s papežem Frančiškom;
5. 6. sreda, ob 18.00 sklepna maša Katehetsko-pastoralne šole;
- ob 19.30 (!) seja župnijskega sveta;
9. 6., nedelja, ob 10.30 sklep veroučnega leta, izročitev spričeval in župnijski
dan; predstava Gregorja Čušina;
12. 6., sreda, ob 19.30 deveti koncert Sakralnega abonmaja: Zbor in orkester
Consortium mucicum, dirigent Gregor Klančič, izvajali bodo Mašo v čast
presvete Trojice Wolfganga Amadeusa Mozarta;
15. 6., sobota, romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje, mašo ob
10.00 daruje nadškof Anton Stres;
18. 6., torek, ob 19.00 ima v atriju koncert Camerata medica, zdravniški
orkester, ki je pri nas sodeloval za praznike;
21. 6., petek, ob 18.00 v stolnici začetek peš romanja na Brezje;
23.–24. 6., dan molitve in posta za domovino;
26. 6., sreda, koncert zbora – Haileybury Choir – iz Velike Britanije: v prvem
delu bo sakralne skladbe izvajal v cerkvi, v drugem pa džezovske v atriju;
29. 6., sobota, ob 9.00 v stolnici posvečenje letošnjih novomašnikov;
5. 7. 2013 – 1150 let prihoda sv. bratov Cirila in Metoda na Moravsko, slavje v
Velehradu na Moravskem, udeležili se ga bodo škofje Andrej Glavan,
Stanislav Lipovšek in Peter Štumpf;
23.–28. 7. 2013 –svetovni dan mladih v Riu de Janeiru v Braziliji;
15. 8., slovesni praznik Marijino vnebovzetje, obnovitev posvetitve Materi Božji.

Ura češčenja s papežem
Ob prazniku sv. Rešnjega telesa in
krvi bo v nedeljo, 2. junija 2013, med
17. in 18. uro v baziliki sv. Petra v
Rimu ura molitve za uspeh nove
evangelizacije pred Najsvetejšim, ki
jo bo v letu vere vodil papež Frančišek. Papeški svet za novo evangeli-

zacijo nas je vse povabil, da se v
omenjenem času dejansko ali v duhu
papežu pridružimo pri evharističnem
češčenju. Češčenje bo potekalo tudi
po vseh slovenskih župnijah.
Zato vas vabim v nedeljo od 17.00
do 18.00 v cerkev k molitvi.

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17.
Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30.
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