
KAJ SE BO DOGAJALO J U N I J A 

MESEC SRCA JEZUSOVEGA: Junij je mesec, ko še posebej gojimo pobožnost do 
Jezusovega Srca. V njem je izvir milosti in ljubezni. Priporočam molitev litanij Srca 
Jezusovega, v katerih izpovedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga 
kličejo.  

MESEC DUHOVNIŠTVA: Za Petrovo škofje posvečujejo novomašnike, zato skoraj 
vsi duhovniki obhajajo obletnico svojega posvečenja. Ta mesec molimo za 
novomašnike, za svetost duhovnikov, njihovo zvestobo in vztrajnost. Ob tem pa 
tudi za nove duhovniške in redovniške poklice.  Letos so 3 novomašniki za celo 
Slovenijo, za mariborsko škofijo NOBEDEN. 

- 3. junij: prvi petek:  Molitev in maša za nove duhovniške poklice ob 9. uri.   

- 5. junij: BINKOŠTI – praznik Svetega Duha., ki nas uči in spominja, da ozavestimo, 
česar smo se pri krstu nezavedno naučili: Da sem nova stvar v Kristusu. Da sem 
ljubljeni Božji otrok. In dedič nebes. 

- 10. junij: 24-urna molitev za novomašnike in duhovne poklice v mariborski 
stolnici: petek od 19. ure do sobote do 20. ure. 
- 12. junij: Sveta Trojica: V njej živimo, se gibljemo in smo. V imenu Očeta in Sina 
in Svetega Duha – Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. To je praznik Boga, ki je 
Ljubezen. 

- 16. junij: SVETO REŠNJE TELO  IN KRI – slovesni in zapovedani praznik! "Spomni 
me, da si ti Gospod, in da me ljubiš tako nepredstavljivo, dase mi podarjaš v celoti. 
Spomni me, da si moj Gospod in moj Bog, da te bom zmogel sprejeti vase, znova in 
znova ter enkrat za vselej." 
- 19. junij: zunanje slavje velikega praznika s PROCESIJO.          

 - 24. junij: praznik Srca Jezusovega  IN  praznik rojstva Janeza Krstnika. Božje 
Srce ljubi vse ljudi in pri Bogu je vedno prostor za vse, tudi za tiste, ki se nam ne 
zdijo vredni te Ljubezni. Bog ljubi!     
- 29. junij: god apostolov svetega Petra in Pavla, slovesni praznik. 
                                                                                                                                                   
V juniju še posebej molimo tudi za domovino, ki praznuje svoj dan državnosti. 
Naj nas vsa junijska praznovanja duhovno obogatijo in usposobijo za nove 
korake v veri. 
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MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 

Gospod Jezus Kristus, ti si rekel: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, 

naj pošlje delavce na svojo žetev!« (Mt 9,37) 

Poglej, Gospod, potrebe vesoljne Cerkve 
in tudi naše škofije 

ter ji podari dovolj svetih duhovnikov, 
stalnih diakonov, redovnikov in redovnic, 

ki bodo zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljudstvu 
in uresničili svoje poslanstvo. 

Stori, da bodo naše družine skupnosti ljubezni, 
v katerih starši z veseljem sprejemajo otroke, 

in daj, da bodo otroci odraščali v prijateljstvu z Bogom 
ter postali poslušni navdihom Svetega Duha. 

Okrepi mlade, da bodo verovali ljubezni 
in spoznali veličino življenja, 

ki je podarjeno v služenju drugim 
v duhovniškem in redovniškem poklicu, 

ter mnoge privedli k tebi, 
edini Poti, Resnici in Življenju. 

Ti, Gospod, si naše upanje, vate zaupamo! 
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

http://www.zupnija-kungota.si/


Praznik Presvetega Srca 

Jezusovega in praznik Marijinega 

Brezmadežnega srca  

V juniju se katoličani že od leta 1833 

posebej zatekamo k Jezusu, v molitvi 

vstopamo v Njegovo srce. Namesto 

majskih šmarnic lahko junija beremo 

vrtnice v čast Srcu Jezusovemu. 

Praznik Presvetega Jezusovega Srca Cerkev praznuje na petek, osmi dan, po 

prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Rešnje krvi, dan zatem pa obhaja 

spomin  Marijinega brezmadežnega Srca. Bližina obeh praznikov je že sama 

po sebi liturgično znamenje njune tesne povezanosti – skrivnost 

Odrešenikovega Srca se prenaša in odseva v Srcu Marije – od učlovečenja 

do smrti in vstajenja, do daru Svetega Duha. 

Mesec junij je tako odlična priložnost, da dovolimo Jezusu, da nas pritegne 

k svojemu Srcu. Da nam izkaže svojo ljubezen. Da nam morda odkrije 

delček skrivnosti veličine svojega Srca. Kjer je Marija, tam je tudi Jezus. Če 

sem blizu Mariji, sem gotovo tudi Jezusu. Priporočimo se ji, naj nam 

pomaga vstopiti v skrivnost Srca Jezusovega. Vse skupaj pa nam lahko 

približa tudi premišljevanje litanij Srca Jezusovega. 

NITI SLUČAJNO NI DOVOLJ, DA BOTER LE KUPI DARILO  

Na praznik svete Trojice bo v Svečini birmovanje. 

Zakrament svete birme ni slovesen zaključek nekega 

obdobja, kakor ga nekateri napačno razumejo. Prejme 

ga vernik v nekem določenem obdobju kot potrditev 

in utrditev njegovega verskega življenja. Da bi lahko 

živel odraslo krščansko življenje! A res? 

V krogih tistih, ki boste prejeli darove Svetega Duha, beseda prav gotovo 

nanese tudi na botre. Tradicionalno in v materialnem jeziku tega sveta se 

poimenovanje botra največkrat povezuje z darili. Če je le mogoče, čim bolj 

bogatimi. 

Kaj mora boter, če se izrazim nekoliko v prispodobi, nositi v 

“nahrbtniku”? Najdragocenejše darilo, ki ga lahko boter da birmancu ali 

krščencu, sta molitev in posvečen čas!  

Boter je nekdo, ki vero živi. Ni dovolj, da je prijazen in simpatičen. Boter je 

nekdo, ki ima v srcu “vsebino”, je opora birmancu, ob katerem lahko ta 

osebnostno in duhovno raste in se razvija. Dober boter ima vero, pošteno in 

urejeno življenje, živi svojemu stanu primerno! 

VEČERNA MOLITEV ZA OTROKE 

Pogledam svojo odprto dlan, se zazrem vanjo in premislim, kako sem 

preživel dan, kaj mi je bilo preko dneva položeno vanjo ... misli, dogodki, 

doživetja, spomini, napetosti, problemi … 

Gledam svojo roko in se zavedam hvaležnosti, ki me je ob tem prevzela. 

Prvi prst: H-vala 

Bogu se zahvaljujem za… Naštejem 5 stvari in skrijem ta palec. 

Drugi prst: V-eselje 

Kaj me je danes razveselilo, navdušilo, me dvignilo in olepšalo dan …? 

Naštejem vsaj 4 stvari, skrijem kazalec. 

Tretji prst: A-mpak, spregledal sem … 

Spotaknil sem se, nisem storil, dobro sem opustil… Naštejem 3 stvari, 

skrijem sredinec. 

Četrti prst: L-jubiti 

Kje imam jutri priložnost ljubiti, vztrajati, začeti znova, ker sem danes to 

priložnost izgubil, spustil …? Naštejem dve stvari in skrijem prstanec. 

Peti prst: A-men, sprejemam. 

Verujem, da Tvoja ljubezen, Gospod, pokriva moje grehe in me spodbuja za 

jutrišnje darovanje. Zaprem tudi mezinec, z drugo roko objamem svojo 

zaprto dlan in v veri prosim: »Zdaj me Ti objemi s svojo roko, kot si rekel, 

da me nihče ne bo iztrgal iz tvoje roke (prim. Jn 10,27-29). 

TAKA MOLITEV VELJA TUDI ZA ODRASLE. RESNO. 

http://www.obcestvo.si/images/obcestvo/Litanije.pdf
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