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V nedeljo, 6. junija, ob 10.00, bo pri nas prvo sveto obhajilo.
V torek, 8. junija ob 19.00 bo sv. maša za + Toneta Žerdina ob datumu njegovega rojstnega dne, ki smo ga lani še lahko skupaj
praznovali.
V petek, 11. junija bo praznik Presvetega srca Jezusovega. Sveta
maša pri nas bo ob 19.00 uri.
V sredo 17. junija bo pri nas celodnevno
češčenje, ki se bo začelo ob 9.00 uri in bo
trajalo do večerne svete maše.

»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni
ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov
gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor
tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne!
Resnično, povem vam: Opasal se bo
in jih posadil za mizo«. (Lk 12,35-37).
V krščansko občestvo sta bila sprejeta:

Aurora Lahovič, Regentova ulica in
Vid Vovk, Radvanjska cesta.
Prag večnosti sta prestopili:

Ana Žnidarič (86) Jarčeva ul. 19; Marija Vrabelj (90)
Antoličičeva ul. 10; Jože Stiplošek (88) Beograjska ul.
24a; Andrej Kukurov (81) Kardeljeva 79; Mirko Pak
(72) Kardeljeva 81; Marija Filipič (85) Ferkova 18;

Junij 2021
Pridite k meni vsi…
Tako Jezus vabi vsakega človeka naj vzpostavi
z njim oseben odnos. Vsak je brez izjeme povabljen, da pred Najsvetejšim okusi nežnost Boga.
Jezusu svojim učencem razodene srce. Kje je njegovo srce? Danes utripa v Najsvetejšem zakramentu! Evharistija je iznajdba Ljubezni. Z njo
Jezus izpolni obljubo: »In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta«.
(Mt 28,20) Sv. Marjeti Mariji se Jezus potoži: »Žejen sem, tako močno
me žge žeja po tem, da bi me ljudje ljubili v Najsvetejšem«. V presvetem zakramentu Jezus daje vso svojo ljubezen in v zameno pričakuje
našo ljubezen. Z besedami »jaz vam bom dal, da se boste spočili« - dobesedno bi lahko prevedli »jaz vam bom obnovil moči« ali »jaz vas bom
odpeljal v okrepčevalnico« - nas Jezus povabi k prejemanju evharistične
hrane.
Nadaljuje: »Postanite moji učenci« ali »učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen«. V Božji pedagogiki je Jezusovo srce mesto
vzgajanja. V evharistični navzočnosti moramo preživeti veliko časa,
da naše srce raste v nežnosti in
ponižnosti. Brez kreposti, značilnih
za Jezusovo srce, naše pričevanje
ne bo obrodilo sadov.
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NA PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

MOLITEV ZA DOMOVINO

Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov se je v zadnjih letih veliko
spremenilo. Na marsikaterem župnijskem pastoralnem svetu so se člani v začetkih delovanja župnijskih pastoralnih svetov posvečali bolj
gospodarskim temam in projektom kot pa pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj so bili slednji članom ŽPS bližje in so jih (tudi poklicno) obvladali, medtem ko so se na področju pastorale mnogi čutili negotove,
zato so ga raje prepustili župniku. Od tod izvira strah marsikaterega
župnika pred vztrajnimi zahtevami nekaterih članov, ki so mu na vsaki
seji nalagali nove in nove naloge, sami pa se zanje niso čutili odgovorne. »V zadnjih letih so tudi po zaslugi srečanj za člane ŽPS in izobraževanj člani župnijskih pastoralnih svetov postali veliko bolj samostojni in
opolnomočeni«, pravi Matej, eden izmed članov ŽPS, ki sodeluje tudi
pri pripravi izobraževanj za člane ŽPS. »Veliko lažje spregovorijo o svoji
veri in jo živijo. Če so pred leti na naših srečanjih govorili o tem, kaj vse
bi bilo na pastoralnem področju v župniji treba narediti ali bi moral narediti župnik, danes pridejo in ponosno povedo: ›Pri nas pa smo izpeljali tole … in sicer na naslednji način.‹« Iz leta v leto v številnih župnijah rastejo čut odgovornosti za župnijo in prizadevanja mnogih članov
župnijskega pastoralnega sveta za skupno dobro župnije.
V tem duhu želimo tudi v naši župniji izbrati nove člane ŽPS za obdobje
2021-2016. Izbira članov bo v nedeljo, 13. junija 2021. Na koncu svete
maše vas bomo še enkrat na to spomnili. Pri izhodu iz cerkve bo vse
potrebno za izbiro. V tem času lahko župniku predlagate kandidate, ki
jih bo še pred dnem izbire, komisija vprašala, če so pripravljeni sodelovati v župnijskem pastoralnem svetu.

Ob 30 letnici samostojne Slovenije se zahvaljujemo Bogu za veliki dar
Božje ljubezni, da moremo živeti v svoji državi in jo upravljati. Smo
majhen narod, sredi drugih velikih narodov, vendar trdoživ, delaven in
nosilec Božjega blagoslova. Zato smo tudi čudežno preživeli in ohranili
našo kulturo, vero ter druge vrednote. Z njimi smo se postavili pred
svetovno javnostjo.
V tem času doživljamo prehod iz mnogo etnične Jugoslavije in njene
komunistične diktature v demokracijo ter prečiščenje naroda in odnosov. Znašli smo se med življenjem in smrtjo, zato se s prošnjo obračamo h Gospodu, da bi obnovili vrednote življenja in človeškosti. Mnoga
preroška znamenja kažejo, da Božja previdnost kliče zlasti nekdaj krščansko Evropo, da se spreobrne in zaživi iz svojih korenin. Zato prosimo Gospoda za milost spreobrnjenja, da mu bomo zaupali ter z njim
živeli kleno, pošteno in delavno, da bomo zmerni in budni presojali čas,
Naj nas reši tolikih oblik zla in poživi vero v njega, ki je edini Odrešenik.
Mati Marija in sveti Jožef naj nam izprosita blagoslov, da bo v družinah
in skupnostih vladala ljubezen, veselje in odprtost za življenje. Potem
bomo mogli iti s pogumom v nove čase.

