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POSVETITEV JEZUSOVEMU SRCU
Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, ozri
se na nas, ki smo ponižno zbrani pred teboj.
Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti
s teboj trdneje združeni, glej, zato se danes
vsak izmed nas radovoljno posveti tvojemu
presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne poznajo,
mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojem presvetem Srcu.
Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se trudijo, da bi ostali zvesti, temveč
tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustil. Daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo
hišo, da ne omagajo od uboštva in lakote.
Kralj bodi tistih, ki jih loči zmota ali razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da bo kmalu ena čreda, en Pastir.
Daj, Gospod, da bo tvoja Cerkev povsod v svobodi oznanjala evangelij; daj
vsem narodom pravičen red in mir; daj, da se bo po vsej zemlji razlegal en
glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, slava in čast mu vekomaj.
Amen.
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi
bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas.
2 Kor 4,7
Zaklad je Božja beseda. Lončene posode smo mi,
Cerkev. A človek ni rad lončena posoda, zato poskuša na vse načine in z vsemogočimi utemeljitvami zaščititi lončevino z oklepom človeške moči.
Toda pod železom »zaklad« izgublja jasnost, moč
oznanjevanja in pričevanja ter prodornost. Kljub
temu se le redkokdaj zgodi, da bi znova začeli
uporabljati lončevino iz prepričanja. Največkrat mora posredovati Bog 'z macolo zgodovine.' Ko so posode spet lončene, se pojavi strah, da se bodo razbile. V resnici pa zaklad spet dobi svojo moč…. Kdo bi vedel? Mogoče bo
evangelij, ko bo odpadel oklep…spet postal dobra novica za življenje.
prim.: Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj

POSVETITEV BOŽJI MATERI MARIJI
Marija, mati našega Odrešenika in naša Mati! Z
vsem zaupanjem prihajamo k tebi in ti posvetimo sebe in vso našo župnijo. Želimo živeti pod
tvojim varstvom in se ravnati po tvojem zgledu.
Ti si vase sprejela Božjo Besedo, Jezusa Kristusa in vsak dan živela njegovo življenje: naj
Kristus po svojem Duhu živi tudi v nas in naj ga
prinašamo sodobnemu svetu.
Dekla Gospodova si zvesto izpolnjevala Očetovo voljo: naj vedno spoznavamo v naročilih
Cerkve in življenjskih razmerah Božjo voljo in jo
velikodušno izpolnjujemo.
Trpela si ob križu svojega Sina in sodelovala pri
našem odrešenju: naj tudi mi z vso voljo sprejmemo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu v
naših bratih in sestrah. V največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da
bi tudi mi nikoli ne omahovali v svojem krščanskem poklicu.
Sprejmi, dobra Mati, našo iskreno molitev in posreduj za nas vse pri svojem
Sinu, našem Gospodu, in nebeškemu Očetu, da ostanemo zvesti tej posvetitvi.
Amen.

Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet,
brate vse, kar nas je sinóv sloveče matere!
(F. Prešeren, Zdravljica)
Molitev ob dnevu državnosti
Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razlij svojo milost na Slovenijo, našo domovino in domovino naših prednikov. Podeli ji svobodo, varnost, mir in pravo
mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo
na poti k duhovni in družbeni prenovi ... Posebej te prosimo, vlivaj njenim sinovom
in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki
skupaj živijo v njegovem zavetju. Vsem pa, ki so odšli po svetu, a zavestno sprejemajo slovensko duhovno domovinstvo, pomagaj, da se ohranijo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet, deželi,
ki ji pripadajo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo
neprenehoma kličemo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Po: B. Finku
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Oznanila:
1.-2.6., obhajamo prvi petek in soboto; dopoldne obisk bolnikov na domu;
pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovne poklice in
obnovitvi posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu
2.6., ob 19. uri srečanje Frančiškove družine
3.6., zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo vero
učenci, po sv. maši podelitev veroučnih spričeval
8.6., praznik Srca Jezusovega; pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred
Najsvetejšim in obnovitvi posvetitve Jezusovemu srcu
9.6., praznik Marijinega Brezmadežnega srca
13.6., ob 10.30 sv. maša pri AREHU ob godu sv. Antona Padovanskega
17.6., župnijski praznik v mariborski stolnici
18.6., ob 20. uri, pred mariborsko stolnico, koncert 'Pod zvezdami'
24.6., Smolniška nedelja; ob 10. uri sv. maša, nato procesija z Najsvetejšim in prošnja za blagoslov ljudi in kraja
25.6., ob 10 uri v mariborski stolnici mašniško in diakonsko posvečenje
- v Mariboru srečanje članic in članov 'frančiškovih družin'
- v Rušah ob dnevu državnosti pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim za našo domovino, mir in blaginjo
29.6., praznik apostolov Petra in Pavla; pred sv. mašo molitev za nove
duhovne poklice
1.7., ob 10. uri novomašna slovesnost v župnijski cerkvi v Lovrencu
Ob koncu šolskega in veroučnega leta
Dobri Bog, hvala ti, da si nam skozi vse dni šolskega in veroučnega leta
stal ob strani, tako v dobrih in veselih trenutkih, kot tistih, ko se nas je loteval strah, neuspeh in še kaj. Pomagaj nam, da bomo znali počitniški čas, ki
je pred vrati, dobro izkoristiti. Naj v dobri družbi in zdravem okolju naberemo nove moči. Varuj nas na naših poteh in daj, da bomo imeli v teh prostih
tednih čim več priložnosti občudovati lepoto narave, ki si jo ti ustvaril.

