
 

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 svetost duhovnikov, 

njihovo zvestobo in vztrajnost. Ob tem pa tudi za nove duhovniške in redovniške poklice.  

Veroučno leto se je končalo. Naj pa se ne konča povezava z Bogom Očetom z mašo, 

molitvijo in zaupanjem vanj. Lepe in duhovno bogate počitnice. 

13. ORATORIJ bo od 29. 6. – 2. 7. 2016 z naslovom: DOTIK NEBES. Glavna junakinja je 

Jezusova mati Marija, ki nam vsem pomaga priti v nebesa. Jež Zvedav in evangelist Luka nam 

bosta odkrivala njeno življenje. Pridite, lepo in zanimivo bo. 

 

!!! Gospod Ciril se zahvaljuje vsem, ki ste se ga spomnili v molitvi, mu napisali 

ali izrekli dobre želje, ga obiskali in prosili zanj Božjega blagoslova za  

čimprejšnje okrevanje. Tudi on moli, prosi in daruje za svoje farane. Rad bi že 

bil med nami. 

“Bolje je biti kristjan in o tem ne govoriti, kot pa o tem govoriti in ne 

biti!” (sv. Ignacij Antiohijski) 
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BESEDA ŽIVLJENJA:  

Junij nam tudi letos prinaša ves sklop 
povelikonočnih praznikov. od binkošti, ko se 
konča velikonočni čas, pa prek Svete Trojice in 
Rešnjega Telesa do Srca Jezusovega. Vse to nas 
vodi k poglobitvi našega odnosa do odrešenjskih  
velikonočnih dogodkov in se razvija ter kaže v 
našem življenju.  

Na binkošti se je rodila in v svet vstopila Cerkev. 
Apostoli so se razkropili po svetu in v Svetem 
Duhu oznanjali evangelij, kot so ga ob Kristusu 
tudi sami doživeli. To je pravzaprav tudi naš 
začetek. Pa tudi mi smo poklicani, da s svojim 
življenje, zgledom, besedo in dejanji oznanjamo Božjo prisotnost med nami. 

V Sveti Trojici (11. 6.) so tri osebe  eno; razlika med njimi je le v odnosih, kar je 
bilo zelo dobro prikazano v knjigi in filmu Koliba. Tudi mi hrepenimo po živih 
odnosih, a smo tako previdni ali odtujeni drug do drugega. Zmanjkuje nam 
besed, potrpljenja, molčanja, poslušanja, ostajanja ob drugem … Sveta Trojica 
prične prebivati v nas na dan sv. krsta: Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. – Tako vstopamo v oseben odnos ljubezni z Očetom, z Jezusom 
in Svetim Duhom. To je začetek naše skupne poti. 

Rešnje Telo in Kri (praznik 15. junija) sta hrana za naše življenje v Bogu. Pod 
podobo kruha, v evharistiji, izpolnjuje svojo obljubo, da bo vedno z nami. Le 
mi nismo vselej z njim, ko delamo ali živimo mimo njegovih naukov. Na ta dan 
je slovesen in zapovedan praznik. Tega skritega Boga nebes v procesiji 
ponesemo in ga spremljamo po poteh, ulicah, v naravi. In to hrano prejemamo 
v občestvu Cerkve. 

Cilj te poti pa je ljubezen Božjega Srca (praznik 23. junija), v katero bo lahko 
vstopila naša ljubezen, ko dozori. Vse to nam pa posredujejo duhovniki, ki jih 
škofje posvetijo 29. junija.  

http://www.zupnija-kungota.si/


PRAVILNO ZGRAJENA DRAMA 

Bil sem še v gimnaziji, ko sem prebral tole sijajno misel: "Če pride nadte trpljenje, 

tiho postoj in se vprašaj, kaj hoče od tebe. Saj ga večna Dobrota ne pošilja, da bi te 

mučila, ampak naj tvoje srce obrne proti nebu. Človeško življenje je pravilno zgrajena 

drama. V njej ni nobene slučajnosti. Vsi dogodki so med seboj tesno povezani – vse, 

kar se zgodi v prvem dejanju, se izkaže v zadnjem kot potrebno. Nič ni slučajno. 

Dramo je moral napisati večni Mojster." 

 

Usoda Kristusa je tudi naša usoda. To nam dopoveduje 

Sveto pismo, v katerega pa se premalo poglabljamo, zato 

ga tudi razumeti ne moremo. Zelo potrebna prošnja: 

"Gospod Jezus, pomagaj nam razumeti Sveto pismo; 

naj nam srce zagori, kadar nam govoriš." Saj 

največkrat pri poslušanju svetopisemskih odlomkov pri 

maši niti malo ne zagorimo, ampak pogosto zehamo in 

smo z mislimi drugod. 

Vse Sveto pismo je bilo napisano v naše poučenje in kot vodilo za življenje. Je 

"scenarij" za film našega življenja, zato bi nas moralo živo zanimati, kakšno vlogo 

nam je določil božji Režiser in kako jo moramo odigrati.  

Pri maši je Božja beseda pred evharistično daritvijo, da bi se božjim skrivnostim 

bližali poučeni in da bi spreminjale naše življenje. Ne zbiramo se namreč pri maši iz 

dolgega časa, ker nimamo kam iti, ali iz navade, ampak predvsem zato, da bi v Božji 

luči spoznali svojo pot in bi v Božji milosti našli moč za izpolnjevanje svojega 

krščanskega poklica. Vera v vstalega Kristusa naj bi vsako občestvo, ki se zbira ob 

oltarju, prevzela tako zelo, da bi postajali vedno bolj enega srca in enega duha, saj 

imamo v različnih službah isti poklic: vršiti Božjo voljo in uresničevati Božji načrt. 
(Silvester Čuk) 
 

 

JUNIJ - MESEC JEZUSOVEGA IN MARIJINEGA SRCA 

S podaritvijo Jezusu in Mariji, postanemo njuna last in  

onadva bosta skrbela za nas kot za svojo lastnino 
 

Presveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, molim te iz dna 

srca in ti darujem predragoceno telo in kri, dušo in 

božanstvo Jezusa Kristusa, navzočega v vseh 

tabernakljih sveta, v zadoščenje za žalitve, 

bogoskrunstva in brezbrižnosti, s katerimi ga žalijo 

ljudje. Po neskončnem zasluženju presvetega Srca 

Jezusovega in brezmadežnega Srca Marijinega te 

prosim za spreobrnjenje ubogih grešnikov.  

Veliko lažja pot v nebesa in življenje na Zemlji bo, če s posvetitvijo po Mariji 

izročimo Jezusu:  

1. svojo dušo in telo,                7. različne križe,  

2. duhovni napredek,                8. zdravstveno stanje, 

3. svoje molitve,                            9. svojo družino,  

4. žrtve in dobra dela,    10. znance in prijatelje, 

5. svoje skrite duhovne boje,   11. svoj poklic in 

6. prizadevanje za čistost duše,              12. materialne dobrine. 

Ob 100. obletnici dogodkov v Fatimi  

Letos mineva 100 let od Marijinih prikazovanj pastirjem v Fatimi. 

Fatimsko sporočilo je en sam klic k spreobrnjenju in vabilo vsakemu 

k doslednej-šemu življenju po evangeliju. S tem ostaja zelo 

sporočilno, tudi še po 100 letih. V vsakem času, tudi danes, se v 

svetu odvija odločilni boj dobrega nad zlom. 

Na 100. obletnico dogodkov v Fatimi smo se v Cerkvi na 

Slovenskem pripravljali že v preteklem letu, ko smo sprejeli milostni 

kip Marije, romarice iz Fatime. Vsi verniki so povabljeni k poživitvi osebne vere po 

Marijinem zgledu in naročilu iz Fatime, njenih spodbud k češčenju brezmadežnega 

Marijinega Srca, molitvi rožnega venca in  pobožnost petih prvih sobot.                                                   

Povabljeni smo, da v času od 13. maja do 13. oktobra 2017 v okviru dekanij 

izkoristimo lepo priložnost in poživimo osebno in posebej še družinsko molitev. Škoda 

bi bilo, če bi ta pomenljiva pobuda šla mimo nas, naših župnij in družin.  

 

Zelo lepo je 

bilo. Naj bo 

Jezus čim 

večkrat gost v 

njihovih srcih. 

http://www.sticna.com/
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