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Zadovoljni so tisti, ki ne pozabijo, da na svetu ni stanu brez križev,
da ni človeka, ki bi mu bilo vse po volji.
(bl. Anton Martin Slomšek)

Pon., 6. 6.
Norbert
Tor., 7. 6.
Robert Newminstrski
Sre., 8. 6.
Medard
Dies
sanctificationis
Dan duhovniškega
posvečenja
v baziliki Matere
usmiljenja
v Mariboru
(frančiškani)
Doma
ne bo daritve –
sv. maše!
20. obletnica
PŠ Lehen,
ki že vrsto let druži
prebivalce tega
malega kraja.
Vabljeni ob 17. uri
v jedilnico
podružnične šole
Lehen.

Ob 19. uri
za + Julija Lesjaka in + Samčevo družino
Ob 19. uri
za + dušna pastirja Alojza Verhnjaka in Franca Bračiča
25 na pateno … Kar malo nenavadni občutki so.
Spominjam se let nazaj, ko je bilo imen malo več …
Tu pa gledam uradne podatke za mariborsko nadškofijo …
Naslov: Jubileji mašniških posvečenj v letu 2016. Potem piše:
Srebrnomašnik: posvečen v letu 1991. Fredi Mlinarič, župnik,
Ribnica na Pohorju. Posvečen 29.6. No, pred menoj je na
seznamu biseromašnik in en zlatomašnik … In to je vse.
Tako, enega srebrnega mašnika v tem letu premore naša škofija.
Saj ni drugega, bi pa bilo lepo s katerim drugim »srebrnim«
podeliti občutja … Resničnost duhovništva je tudi ta, da si včasih
preprosto sam. Pa čeprav »srebrn«. Prav tu še globlje vidim in
čutim pomen odnosov: pogleda, dotika, roke na rami, stiska rok,
objema …, bližine, topline, mehkobe …, solz in smeha … To so
stvari, za katere se zahvaljujem in jih bom imel v mislih na
»srebrni« dan. Verjamem, da ste se v kateri besedi prepoznali
tudi sami.
Sicer pa …
Teh 25 let bom pri bogoslužju dvignil … kot običajno
dvignem kruh in vino …
Teh 25 let gre na pateno in v kelih.
»Hvaljen Bog Gospod vesolja, po tvoji dobroti sem prejel ta kruh
in to vino … Naj postane duhovna hrana in pijača …«
Ja, teh 25 let gre na pateno in v kelih.

Čet., 9. 6.
Primož in Felicijan
Pet., 10. 6.
Bogumil Poljski
Sob., 11. 6.
Barnaba
Ned., 12. 6.
11. NEDELJA
MED LETOM

LEPA NEDELJA
na čast
sv. ANTONU
PADOVANSKEMU
na Sv. Antonu
Spovednik in
pridigar:
frančiškan
p. Zdravko Jakop
OFM
Ob 9. uri
za + Jožefo in
Antona Reka ter
vse + na
Šlatnagovem
Ob 10. uri
s slovesno
procesijo
z Najsvetejšim
za + Angelo Žvikart
za + Antonijo in
Avgusta Nabernika
ter vse + na
Dojerjevem

Ob 19. uri
za + Alojza Švajgerja in starše
Ob 19. uri
za + Ivana Klemeca, obl.
Doma ne bo daritve –
sv. maše!
Neki deček je prijatelju, s katerim sta se igrala, dejal: »Ko bom
odrasel, bi rad nosil taka očala, kot jih nosi moja babica. Z njimi
more namreč videti veliko več kot večina drugih ljudi. Lahko vidi v
človeku dobro, kjer vsakdo drug vidi le slabo. Vprašal sem jo,
kako more videti dobro, in odgovorila mi je, da se je tako naučila
gledati, ko je postala starejša. In ko bom jaz odrasel, bi rad imel
taka očala, kot jih ima babica, da bi videl dobro v ljudeh.« (Drobne
zgodbe z biserom,153.) Med tistimi, ki si niso zmogli nadeti »babičinih
očal«, je tudi farizej Simon iz današnjega evangelija. Ko je k Jezusu
prišla grešnica, je njegov pogled videl le njene grehe in napake.
Popolnoma drugače pa gleda Jezus. »Ko bi bil ta prerok, bi vedel,
kdo je ženska, ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi, da je
grešnica,« je menil farizej, ko je opazoval ženo. A Gospod ni samo
prerok, ki ve, kaj je v človeku. Ni samo diagnostik, ki pozna bolezen,
je tudi zdravnik, ki jo zdravi. Tako se Kristus v današnjem odlomku
predstavlja tudi kot Bog in Odrešenik, ki odpušča grehe. Njegov
pogled ne vidi samo grehov, ampak tudi ženino skesanost
(pokleknila je, jokala, brisala noge), pogum (premagala je strah pred
farizejskimi pogledi) in ljubezen. (…)Obstaja samo ena vrsta ljudi –
grešniki. Ti pa se delijo na tiste, ki to priznajo, in one, ki tajijo. Poznam
ljudi, ki vneto zagotavljajo, da pod milim nebom nimajo kaj povedati pri
spovedi, ker da nimajo grehov, obenem pa kritizirajo in opravljajo
druge, koliko napak imajo. Ponovijo farizejsko držo, ki jim onemogoča,
da bi se približali Kristusu, ga prosili odpuščanja in doživeli zdravilnost
njegovega ljubečega pogleda. Ljudem, ki trdijo, da nimajo greha, ne
more biti veliko odpuščeno, ker malo ljubijo. Ženi pa je veliko
odpuščeno, »ker je močno ljubila«. Ženina skesanost izvira iz
zavesti, da jo Kristus ljubi. Grehov ji je žal, ker je užalila Ljubezen
samo. Kdor je enkrat doživel Kristusovo ljubezen, tega ne bo
nikoli pozabil. Kristusov pogled bo vedno počival na njem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ob 7.30 za + Marijo Grubelnik

Srebrna maša … Na srečanju pastoralnega sveta smo se odločili, da bomo srebrno
mašo obhajali v okviru »Lepe – Jernejeve - nedelje«. Ob tej priložnosti ne bo kakšnih
posebnih priprav, saj je vsaka delavniška maša ravno tako dragocena kot srebrna
ali zlata. Gre pa za zunanje obeležje četrt stoletne duhovniške službe. Ob tem se
preprosto zahvalim vsem za podporo, sodelovanje in molitev.

Pon., 13. 6.
ANTON
PADOVANSKI

SIJ SKOZME … Gospod Jezus,
pomagaj mi razširjati tvoj prijetni vonj povsod, kjer koli bom šel.
Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in Življenjem.
Vzemi v last vse moje bitje tako docela,
da bo moje življenje samo odsevalo tebe.
Sij skozme in bodi tako v meni,
da bo vsaka duša, s katero pridem v stik,
lahko čutila tvojo navzočnost v moji duši.
Naj ne vidijo več mene, ampak Jezusa!
Ostani z menoj, potem bom tudi jaz začel svetiti,
kakor ti svetiš, tako svetiti, da bom luč drugim.
John Henry Newman

Ob 19. uri
za + Antona
Plazla
Tor., 14. 6.
Valerij in Rufin
Sre., 15. 6.
Vid
Čet., 16. 6.
Beno
Pet.,17. 6.
Rajner
Sob., 18. 6.
Marijin spomin

Ned., 19. 6.
12. NEDELJA
MED LETOM
Ob 8. uri
za + starše Žigart
ter 2 sinova in
hčerko

ROMARSKI SHOD na Sv. Antonu na čast
SV. ANTONU PADOVANSKEMU
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast za dušno in telesno zdravje
Ob 9. uri za dušno in telesno zdravje ter
za + očeta in brata Antona Reflaka
Ob 10. uri na čast Sv. Antonu za dušno in telesno zdravje
Za + Amalijo Petrun
Za vse + Krpivnikove ter sorodnike in prijatelje
Za + Jožeta Merzdovnika in sorodnike
Ob 19. uri
za + Franca Kačiča, obl. ter očeta Franca
Doma ne bo daritve –
sv. maše!
Ob 19. uri
za + Borisa Solero, obl in sorodnike
Ob 19. uri
za + Vido Pungartnik
Ob 10. uri v Hudem kotu pri »sv. Bolfenku«
za žive in + šolarje ter učitelje iz Osnovne šole pri »sv. Bolfenku«
(maševal bo dekan in nadžupnik g. Ernest Berložnik)
Ko sem bil nekoč gost televizijske oddaje, kjer naj bi govoril o filmu Kristusovo
trpljenje, me je voditelj na koncu vprašal: »Kaj pa, če Kristus ni vstal?« Na
moj odgovor, da bi bili v tem primeru kristjani najbolj uboga bitja, a da je
Kristus vstal in je v tem naše upanje, je voditelj sklenil: »Ja, hollywoodski
happy end« – srečen konec Jezusove zgodbe. Najbrž v luči takega
srečnega konca gledajo na Jezusa številni današnji ljudje. Zanje je Bog samo
zavest, pozitivna energija, ki jim pomaga na življenjski poti, kakor si želijo. To
je new age (novodobska) podoba boga. Nekakšna »soft« (mehka) varianta
božanstva, ki ne pozna trpljenja. Za druge je spet Bog strogi sodnik in močni
vojskovodja, ki bo vse, ki so proti njim, pokončal. »Kakšno podobo Boga pa

Ob 10. uri
na Sv. Antonu
za + Marijo in
Ferdinanda
Ladineka ter
sina Milana

imam jaz?« – »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Lk 9,18) vpraša Jezus v
današnjem evangeliju učence. Ko apostol Peter odgovori, da je Maziljenec,
Mesija, Jezus učencem pojasni, da bo moral ta Odrešenik »veliko pretrpeti.
Starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in
umorili, a tretji dan bo vstal«. Kristus predstavi učencem novo podobo
Boga, ki se daruje iz ljubezni, ki se ne ustavi niti pred trpljenjem. Kristus nas
ljubi in gre zato v trpljenje za nas. Vsaka prava ljubezen bo prej ali slej
morala stopiti v trpljenje, kakor je Kristusovo! Ali pa ni prava! Tudi naša
ljubezen do Boga bo prej ali slej morala skozi preizkušnjo: »Če hoče kdo iti
za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za
menoj.« Pomenljive so besede vsak dan. Kakor da bi nas hotel Kristus
opozoriti na enega izredno težkih križev, to je težavnost vsakdanjega življenja,
običajnih dolžnosti, vsakdanjih običajnih opravil. Kolikokrat nam je to eden
najbolj zoprnih križev. Če nimaš osebnega odnosa z Bogom, ki ga krepiš v
molitvi, ne moreš hoditi s križem za Gospodom. Še najmanj vsak dan! Prav v
molitvi spoznavamo, da nismo sami na poti križa. Z nami hodi Kristus.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Spoštovani starši! Dragi veroučenci!
Veroučno šolsko leto 2015/16 smo končali. Ob koncu šolskega 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 lotevala lenoba, 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 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.
Z novim veroučnim šolskim letom uvajamo novost. Po novem si boste veroučne
učbenike in pripomočke preskrbeli oz. kupili v Slomškovi knjigarni v Mariboru in ne več
v župnišču. Seznam veroučnih učbenikov in pripomočkov je objavljen na spletni strani
župnije. Hvala za vaše razumevanje in vse dobro!
Dve stvari naj bi dobili otroci od svojih staršev: korenine in peruti.
(Johann Wolfgang von Goethe)
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