SV. MAŠE IN GODOVI V MESECU JUNIJU 2019
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- po namenu
+ Vincenc Zajfrid
+ Vida Urleb
+ Rado, Marija in Marjana Ditmajer
Smolnik
+ Jurij Rebernak
+ Marija in Pavel Lapuh ter sorodniki
Stane in Stanči Podbregar
+ družina Arnuš in Muršak

+ Emil Cassagrande
+ Viktor in Biserka Jelatancev

+ Adolf in Terezija Dolinšek
+ Berta Obrovnik
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+ mož in sin Zakeršnik
ter starši Capl in Bodlej
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+ Janko Božac
- za zdravje mame
------
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+ Vilko Tancer in sorodniki
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Marija Mati Cerkve
Barnaba, apostol
Eskil, mučenec
Anton Padovanski,
redovnik
Valerij in Rufin, mučenca
Vid, mučenec
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Svete Trojice
Rajner, samotar
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+ Zvonka Harič
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+ Bogdan Pušenjak
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Nazarij, škof
SV. REŠNJE
TELO IN KRI
Alojzij Gonzaga
Janez Fisher in
Tomaž More

+ Jože in Zora Zidarič
+ Simona Žurga
+ starši Jerot in Mušič ter sorodniki
+ Marija Rotovnik
+ Peter Bukovnik
+ Alojz in Marjan Repolusk
ter Jožica Germič
+ Franc Škerget
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+ Emica Rojko
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+ družina Ogrizek
+ Ivan Ciringer in starši Lepej
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Rojstvo
Janeza Krstnika
Dan državnosti
Stojan, škof
Ema Kriška, kneginja
Srce Jezusovo
Peter in Pavel
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- za blagoslov in pravo pot v življenju
+ Štefka, Domen in Ludvik Šolar
+ Janko Strnad
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13. nedelja med letom

12. nedelja med letom
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+ Branko in Marija Reisman

+ Štefka Šart
- v zahvalo RMB
za uslišano prošnjo
+ Ivan in Olga Divjak ter Marija Šraj
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Jn 14,15–16.23–26
POGUMNI V MOČI SVETEGA DUHA
Po desetih dneh pričakovanja in molitve je Jezus izpolnil svojo obljubo. Zgodilo se
je nenadoma, nepričakovano, na presenetljiv način. To je povsem v skladu z delovanjem Božjega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče ne ve, od kod prihaja in kam
gre« (prim. Jn 3,8). Apostoli so doživeli prihod Sv. Duha kakor vihar, ki se nenadoma utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje vzplapola iz neznanega vzroka. Kakor da bi
se odprle vse zapornice neba, je vdrl Božji Duh na svet. V trenutku je Sveti Duh
boječe apostole, ki so se bali za svoje življenje in so se skrivali pred javnostjo, naredil za močne, junaške pričevalce za križanega in od mrtvih vstalega Kristusa.
To, kar jim je bilo prej v Jezusovem govorjenju in ravnanju nerazumljivo, jim je zdaj
nenadoma postalo kristalno jasno.
Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi temi spoznanji in doživetji, da sami sebe niso
več prepoznali. Zdelo se je, kakor da bi bili pijani; kakor da se je vse okrog njih
spremenilo. Vsega tega niso mogli več obdržati zase, morali so med ljudi, morali
so jim oznaniti veliko novico, veliko srečo, ki so jo doživljali. Odslej jih nobena
stvar, ne ječa in niti grožnja s smrtjo, ne bodo mogli več zadržati, da ne bi vsemu
svetu oznanili velike novice o Božji ljubezni, ki se nam je razodela v Jezusu Kristusu. Apostoli so pogumno odprli vrata in stopili pred množico ljudi, vabili k spreobrnjenju in širili veselo oznanilo. Pot zveličanja, ki se nam po spreobrnjenju in krstu v
moči svetega Duha odpira prav vsem. Tudi nam, ki smo že bili krščeni in smo že
prejeli dar Svetega Duha, ostaja še vedno naloga spreobračanja, kajti spreobrnitev ni le enkraten proces, ampak je trajna pot, po kateri moramo hoditi. Nenehno
smo namreč pod vplivom hudobnega duha in svoje slabotne narave, ki je nagnjena k slabemu, zato se moramo tudi nenehno boriti proti tem silam. V moči Sv. Duha nam to lahko uspe. Odprimo se njegovi moči. Dal nam bo tolažbo, moč in pogum.
J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del
Kdo je 'Sveti Duh'? Sveti Duh je tretja oseba svete Trojice in iste Božje
veličine kot Oče in Sin. (KKC 243–248, 263–264)
Ko odkrijemo v sebi Božjo resničnost, imamo opravka z delovanjem Svetega
Duha. Bog je poslal »v naša srca Duha svojega Sina« (Gal 4,6), da bi nas
povsem napolnil. V Svetem Duhu najde kristjan globoko veselje, notranji mir
in svobodo. »Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: Aba, Oče!« (Rim 8,15).
V Svetem Duhu, ki ga prejmemo v krstu in sv. birmi, smemo Bogu reči »Oče«

V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA

Bog Oče, čelo predstavlja moj razum, mojo sposobnost izbiranja, mojo voljo
in mojo svobodo, po kateri sem tvoja podoba. Za čelom se porajajo in rastejo
moje misli, moji načrti, moje odločitve. Bog Oče, polagam te na svoje čelo,
da bo moje življenje takšno, kot si si ga zamislil ti. Bog Sin, Jezus, moj brat,
srce predstavlja sposobnost ljubiti Očeta, kakor si nas ti učil, veselje, da gremo za teboj kot svojim Učiteljem; prizadevanje, da ljubimo druge, kot si ti
ljubil nas. Bog Sin, Jezus, moj brat, polagam te v svoje srce, da bodo moja
čustva vedno utemeljena v tebi. Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo mojo
dejavnost, moč, ki podpira moje izbire in moje odločitve, moje obveznosti in
moje napore, ki jih terja pravo življenje. Bog Sveti Duh, polagam te na svoja
ramena, da mi ne bo manjkala tvoja pomoč, da razumem Jezusa in živim
tako, kot je živel on. Oče, Sin in Sveti Duh, polagam vas v svoje življenje in
vam ga izročim. Amen.
prim.T. Lasconi, Zakladnica molitve
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... Pomagaj nam, da bomo znali počitniški čas, ki je pred
vrati, dobro izkoristiti. Naj v dobri družbi in zdravem okolju naberemo novih
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.
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.
B. Fink
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Oznanila:
2.6., ob 14.30 v cerkvi na Smolniku, koncert MePZ KUD Bezena, ki bo
sodeloval tudi pri sv. maši ob 15. uri
6.-8.6., obhajamo prvi četrtek, 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
8.6., ob 19. uri srečanje Frančiškove družine
9.6., BINKOŠTI; zaključek veroučnega leta; pri sv. maši ob 10. uri sodelujejo veroučenci, po sv. maši podelitev veroučnih spričeval
10.6., praznik Marije, Matere Cerkve-binkoštni ponedeljek; pred sv.
mašo molitev za Cerkev-družino kristjanov in blagoslov misijona
13.6., ob 10.30 sv. maša pri AREHU ob godu sv. Antona Padovanskega
20.6., praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi; po sv. maši telovska procesija
21.-22.6., ob 18.30, v mariborski stolnici začetek 24. urne molitve za
duhovne poklice in blagoslov v družinah
23.6., župnijski praznik v mariborski stolnici, posvetitev župnijske cerkve Sv. Rešnjega telesa in telovska procesija
24.-29.6., TEDEN MOLITVE PRED NAJSVETEJŠIM:
24.6., ob koncu šolskega leta pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim v zahvalo za šolsko leto ter blagoslov učencev, učiteljev, katehetov in
vzgojiteljev
25.6., ob dnevu državnosti, pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za našo domovino, mir in blaginjo
26.6., pred jutranjo sv. mašo molitev pred Najsvetejšim po osebnih namenih ter za zdravje na duši in telesu
27.6.., ob prazniku sv. Eme, pred sv. mašo molitev pred Najsvetejšim
za uspeh misijona in blagoslov počitnic
28.6., ob prazniku Srca Jezusovega, pred sv. mašo vabljeni k molitvi pred
Najsvetejšim in posvetitvi Jezusovemu srcu
29.6., ob prazniku apostolov Petra in Pavla; ob 10. uri v mariborski
stolnici mašniško posvečenje, v Rušah pred sv. mašo molitev pred

