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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 je 6 novomašnikov za celo
Slovenijo, za mariborsko škofijo EDEN.
3. junij: zapovedan praznik SVETO REŠNJE TELO IN SVETA REŠNJA KRI – TELOVO
– središče naše vere. Osrednja slovesnost bo pri nedeljski sv. maši.
- 4. junij: prvi petek: Molitev in maša za nove duhovniške poklice ob 9. uri.
- 9. junij: krizmena maša pri Sv. Trojici v Slov. goricah
- 11. junij: praznik Srca Jezusovega.
Ob 19. uri v mariborski stolnici začetek 24-urne molitve za novomašnike in
duhovne poklice do 19. ure prihodnjega dne.
- 12. junija : Marijino brezmadežno srce. Do 19. ure molitev v stolnici
- 19. junij: birma za lanske pripravnike v Juriju ob 15. uri. Birmovalec nadškof
Cvikl. To je potrditev v veri in ne odpad. Pride še kdo k maši?
- 24. junij: praznik rojstva Janeza Krstnika
- 25. junij: peš romanje na Ptujsko Goro za mlade. Start v Slivnici pri MB ob 19.
uri. Prijave pri Juretu Sojču, tel. 040 688 820.
27. junija bo ob 16. uri v stolnici posvečen v duhovnika SIMON LAMPREHT iz
Svečine. Prosimo Jezusa, naj ga ohrani v zavetju svojega Srca. Naj raste v ljubezni
do njega in ostane zvest svojemu poslanstvu. Molimo zanj.
Veroučno leto: se bo končalo prihodnji teden. Ne pa vera, molitev, maša …
Oratorija letos ne bo
- 29. junij: god svetega Petra in Pavla
__________________________________________________________________________
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MOLITEV ZA DUHOVNIKE
O Jezus, naš čudoviti veliki duhovnik,
usliši moje skromne molitve za Tvoje duhovnike.
Daj jim globoko vero, jasno in trdno upanje ter gorečo ljubezen,
ki bo skozi njihovo duhovniško življenje nenehno rasla.
Tolaži jih v njihovi osamljenosti, okrepi jih v njihovi žalosti.
Ko bodo doživeli razočaranje, jim pokaži, da jih Cerkev potrebuje;
potrebni so dušam; potrebni so za odrešenjsko delo.
O ljubeča Mati Marija, Mati duhovnikov,
sprejmi v svoje srce svoje sinove,
ki so ti blizu zaradi mašniškega posvečenja in zaradi moči,
ki so jo prejeli, da bi nadaljevali Kristusovo
delo v svetu, ki jih tako zelo potrebuje.
Bodi njihova tolažnica, njihova radost, njihova moč, predvsem pa jim
pomagaj, da bodo živeli in branili svoj ideal posvečene čistosti. Amen.
Gospod, daj
duhovnikom skupaj z
oblastjo spreminjati
kruh in vino, tudi moč
spreminjati srca!

Duhovnik je drugi Kristus. Duhovnik je človek evharistične daritve.
Duhovnik je resnično med nami navzoči in delujoči Jezus,
ki rešuje duše, odpušča in posvečuje.

ČE NE BO VEČ DUHOVNIKOV …
Vsako leto znova se ob tem času, ko se »pojejo«
nove maše, še bolj bridko zavemo, da je novomašnikov premalo. Kaj je
vzrok pomanjkanja duhovnih poklicev (duhovnikov, redovnikov in
redovnic)?
Razlogov je gotovo več. Bog vedno kliče dovolj fantov in deklet v svojo
službo. Veliko jih božji klic presliši. Božji klic prihaja do ljudi na
najrazličnejše načine – po duhovnikih, po starših, po sošolcih, po potrebah v
Cerkvi in še po neštetih drugih dogodkih in okoliščinah. Vernih družin, ki bi
si želele duhovnika, redovnico iz svoje srede, je vedno manj, tudi med
takimi, ki se imajo za verne!
Drugi vzrok je ta, da je v družinah vse manj otrok. Otroci so na splošno bolj
razvajeni, ker so pač bolj »dragoceni«. Od razvajenih otrok pa ne moremo
pričakovati odločitve za poklic, ki naj bi bil eno samo razdajanje.
Duhovniški poklic v očeh mladih in družbe nima več prave cene, moralne
veljave.
Še teže in verjetno tudi pomembneje je
razmišljati, kaj pojav pomanjkanja
duhovnikov in redovnikov pomeni za
versko življenje in za podobo Cerkve.
Če ne bo več posvečenih duhovnikov,
sredi med nami ne bo več predstavnikov
Kristusa Pastirja, ne bo več varuhov prave vere, ne bo več voditeljev
božjega ljudstva, nič več evharistije in krščeni ne bodo mogli izvrševati
svojega duhovništva.
Kdo bo v Jezusovem imenu odpuščal krivdo, kdo potrjeval v veri?

V zvezi z duhovnimi poklici moramo nujno omeniti MOLITEV.
Molitev človeka naredi občutljivega za božji nagovor in klic. Dejstvo pa je,
da Slovenci v primerjavi z drugimi narodi, žal, zelo malo molimo. V tem je
gotovo eden od vzrokov za nizko število duhovnih poklicev. Res pa je, da se
vedno več ljudi in (molitvenih) skupin povezuje v mrežo molivcev za
duhovne poklice. Ta molitev je že sama po sebi klic v duhovni poklic v
našem času in prostoru.
Okrepimo molitev in post za nove duhovniške in redovniške poklice!
Kakšne so napovedi, če se bo
pomanjkanje nadaljevalo?
Mogoče je, da je to tudi del božjega načrta,
da se versko življenje poda v nove smeri in
oblike. Morda je najbolj vidna sprememba
verskega življenja v zadnjih desetletjih večje
in bolj dejavno sodelovanje laikov v Cerkvi. Medtem ko je prej skoraj vse
slonelo izključno na ramah duhovnikov, redovnikov in redovnic, pa danes
veliko nalog in odgovornosti prevzemajo laiki. Pri nas je to najbolj vidno na
področju župnijskih pastoralnih svetov, ko laiki pomagajo pri vodenju
župnij in tudi škofij. Dodamo lahko še številne katehete in katehistinje,
karitativne delavce in člane različnih verskih gibanj in organizacij.
Vidna sprememba v Cerkvi je tudi oživitev diakonske službe v Cerkvi.
POSVEČENI DIAKONI so pomembna obogatitev in v pomoč
duhovnikom, lahko so tudi poročeni in imajo družine. Imajo določene
pristojnosti, na podlagi katerih lahko opravljajo posamezne službe, vodijo
obrede in podeljujejo zakramente. Diakon lahko, npr. deli obhajilo,
podeljuje blagoslov z Najsvetejšim in druge blagoslove, vodi pogreb, s
pooblastilom pa lahko tudi cerkveno poroča. Vse to kaže na nove oblike
splošnega duhovništva v Cerkvi. Razmislimo tudi o tej možnosti.
Kdo iz naše župnije bi bil primeren in pripravljen za to službo?
V TEH DNEH VOLIMO NOVE ŽPS. KDO BO POMAGAL ŽUPNIJI?

