
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. 
Praznik Srca Jezusovega pa bo 19. junija. Marijino brezmadežno Srce pa 20. junija. 

MESEC DUHOVNIŠTVA: Za Petrovo škofje posvečujejo novomašnike, zato skoraj vsi 
duhovniki obhajajo obletnico svojega posvečenja. G. Ciril 50 let duhovništva, torej ZLATA 
MAŠA. Ta mesec molimo za našega zlatomašnika, za svetost duhovnikov, njihovo 
zvestobo in vztrajnost. Ob tem pa tudi za nove duhovniške in redovniške poklice.   

28. junija bo ob 16. uri v stolnici  posvečen v diakona SIMON LAMPREHT iz Svečine, 
bogoslovec 5. letnika teološke fakultete. Prosimo  te, Gospod, naj tvoja moč izpolni te 
izbrane, da bodo z veseljem nosili ta velik Božji zaklad duhovništva v svojih krhkih telesih.  

Veroučno leto: Ta čas še ne vemo, kako se bo končalo, kako bo s prvim svetim obhajilom, 
oratorijem. Boste že kako koli obveščeni. Najbrž v jeseni. Naj pa se ne konča povezava z 
Bogom Očetom, z mašo, molitvijo in zaupanjem vanj. Lepe in duhovno bogate počitnice. 

KAJ SE ŠE bo DOGAJALO V MESECU JUNIJU? 
4. junij: četrtek pred prvim petkom. Molitve in maša ob 9. uri v Spodnji Kungoti 
5. junij: prvi petek, molitev ob 9. uri, ob 10. maša 
 
7. junij: nedelja Svete Trojice. Končuje se velikonočna doba in začenja liturgični čas med 
letom (čas navadnih nedelj), ki traja do začetka adventa. Praznik Svete Trojice takoj po 
binkoštih je nekak povzetek velikonočnih praznovanj in nas spominja na dejstvo, da za 
celotnim delom odrešenja stoji dejavnost troedinega Boga. V svojih molitvah in obredih 
vedno izpovedujemo vero v Očeta in Sina in Svetega Duha. Vse krščansko življenje je tesno 
povezano s tremi Božjimi osebami, saj se to življenje razvije in napreduje po krstnem 
besedilu: „Krstim te v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.“ Potem znamenje križa, Slava 
Očetu … 
 
11. junij: zapovedan praznik SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI – TELOVO – 
središče naše vere. 
29. junij: god svetega Petra in Pavla, posvetitev novomašnikov – letos 6, a nobeden iz 
Mariborske nadškofije!!! 
Ta dan bo imel naš g. župnik slavje zlate maše v svoji domači župniji v  Gornji Radgoni. 
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MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 

Gospod Jezus Kristus, veliki in večni Duhovnik,                                               
žalostno je tvoje srce, ko gledaš ovce brez pastirja.                                              

Zato v tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta,                                      
naj pošlje delavcev na svojo žetev.                                                                        

Jezus, ljubitelj čistosti, pomagaj krščanskim staršem                                      
vzgajati njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.                                                     

Daj, da bodo velikodušno darovali  za tvojo službo                                            
tiste, ki jih ti kličeš. 

Učitelj apostolov, izberi med našo mladino tiste,                                                 
ki nam bodo darovali daritev svete maše,                                                       

delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali.                                           
Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.                      

Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,                                                                  
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.                                                                    

Naj polni vere in ljubezni do tebe in tvoje svete Cerkve                                    
nesebično posvetijo vse svoje moči ohranjanju in širjenju                                

tvojega kraljestva v neumrljivih dušah. 

Mati Marija, varuj naša semenišča,                                                                          
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,                                                                  

ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere. Amen. 

Je kdo opazil, da nebeška Mati Marija neprestano prosi,                               
da naj molimo za duhovnike?                                            

CERKEV NI MUZEJ ZA SVETNIKE, AMPAK BOLNIŠNICA ZA GREŠNIKE. 
br. Jonson 



MARIJA, MATI CERKVE 

Na dan po binkoštnem prazniku v Katoliški Cerkvi 
praznujemo praznik Marije, Matere Cerkve, torej letos 1. 6. 

Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in 
ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar 
Svetega Duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se 
je oblikovala na binkoštni praznik. Papež Pavel VI. je Marijo ob sklepu 3. zasedanja II. 
vatikanskega cerkvenega zbora razglasil za Mater Cerkve, to je vsega krščanskega ljudstva, 
vernikov in pastirjev, ki jo kličejo za preljubo Mater, in pozneje vzklik »Mati Cerkve« dodal 
tudi v Marijine litanije. Leta 1974 so bile odobrene posebne mašne molitve. takrat je bil 
tudi v  lavretanske litanije vstavljen vzklik »Mati Cerkve, prosi za nas. 

KAJ JE REKEL PAPEŽ? 

»Jaz sem pastir vseh« pravi Jezus. »Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; 
tudi tiste moram pripeljati: poslušale bodo moj glas in bo ena čreda.« Gospod 
naj nas osvobodi te psihologije ločitve, ločevanja, in naj nam pomaga videti to 
veliko Jezusovo stvar, da smo v Njem vsi bratje in da je On Pastir vseh. To je 
molitev za enost vseh ljudi, kajti vsi moški in ženske, vsi imamo enega Pastirja, 
Jezusa. Ta beseda: »Vsi, vsi!« naj nas spremlja skozi dan. (papež frančišek) 
 
V Domu sv. Marte je papež Frančišek govoril o tem, da je med češčenjem 
potrebna tišina. Ali je to izziv? 
Na splošno je zelo pomembno, da so med bogoslužjem tudi obdobja tišine. Pogosto 
jih želimo zapolniti s pesmijo ali z besedami. Tišina je pomembna za osebno 
premišljevanje, predvsem pa za odprtost Bogu, ki jo ustvari v nas. Srečamo Ga v 
Besedi in v Najsvetejšem zakramentu. On je tisti, ki me v teh trenutkih nagovarja. 
 
ZLATA MAŠA NAŠEGA G. ŽUPNIKA 
 
bo v Zgornji Kungoti 5. julija ob 14. uri. G. Ciril vodi našo župnijo od 17. 
septembra 1976, Spodnjo Kungoto pa od 1. avgusta 1995. Težko bi našteli, kaj vse 
je v teh letih  storil za nas. To ve samo Bog, ki mu je edini lahko za vse plačnik. Ta 
dan se mu želi zahvaliti za vse, kar je po Njem delal. Mi, župljani obeh župnij,  pa 
tudi – Bogu zanj in g. Cirilu za nas. Ne vemo še, kako bo takrat s koronavirusom, a 
v cerkvi bomo prav gotovo. Spominjajmo se ga z molitvijo in svetimi mašami.  
Hvaležni smo, da z nami moli, se veseli, žalosti, smo skupaj na romanjih …  

ZAUPAM, ZATO SI UPAM je naslov letošnjega oratorija – 
ČE BO MOŽNO, BOSTE IZVEDELI PRAVOČASNO. 

Estera je preprosto dekle, ki zaradi svoje zunanje in notranje lepote 
postane kraljica mogočnega Perzijskega imperija. V moči te svoje 
nove vloge kljub tveganju za lastno življenje reši svoje ljudstvo 
zanesljive smrti. 
Njena zgodba je napeta in zanimiva, hkrati pa nudi razmislek o nekaterih 
pomembnih vrednotah. Kraljico Estero odlikujejo kreposti, kot so lepota, 
odgovornost, zavedanje pomena posta in molitve, zaupanje in hvaležnost, ki jih 
bomo pobliže spoznavali z otroki na oratoriju. 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI – PRAZNIK, KI JE SREDIŠČE 
NAŠE VERE 

Na ta dan še posebej obujamo vero, da je Jezus pri vsaki maši 
resnično prisoten s svojima telesom in krvjo.                                             
To je središče krščanske vere. 
Sveto Rešnje Telo in Kri je praznik, posvečen čaščenju Najsvetejšega in 
evharistije. Domače ime za ta praznik je telovo. Praznik nima stalnega datuma, saj 
je določen glede na praznovanje velike noči. Obhajamo ga na prvi četrtek po 
nedelji Svete Trojice. Izraz evharistija prihaja iz grške besede in pomeni 
zahvaljevati se. Evharistija je najpomembnejši zakrament zato, ker je v njej navzoč 
Kristus sam, kot živa oseba. 

Jezus ni rekel: “To je znamenje mojega telesa,” temveč je rekel: “To je moje telo!” 
Tako se je dobesedno dal v hrano in pri vsaki sveti maši smo zato na poseben način 
povezani z njim. Čeprav vidimo in okušamo kruh, pa je posvečena hostija v resnici 
Jezus sam. Bistvo ali substanca kruha se je namreč spremenila (transformirala) 
vanj. To imenujemo spremenjenje. 

 



Bistvo današnjega praznika je torej češčenje posvečene hostije. Posvečena 
hostija kristjanom pomeni resnično Jezusovo navzočnost in nam zato 
predstavlja Najsvetejše. 


