
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

POSINOVLJENI OTROCI! 

Obhajamo praznik Svete Trojice. Kakor hitro spregovorimo ime te 

skrivnosti, dobimo vtis, da nas je zaneslo v vrtoglave višine, neskončno 

daleč od naše vsakdanje resničnosti, zato se morda takoj predamo in se 

odpovemo nadaljnji tekmi. Vendar bomo videli, da nam je ta skrivnost tako 

zelo blizu. Živimo potopljeni v Sv. Trojico, skriti smo v njej, kakor riba v 

vodi. V njej »živimo, se gibljemo in smo« (Apd 17,28). Spodbudo za naše 

razmišljanje nam ponuja drugo berilo. V njem nam sv. Pavel pravi: 

»Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste 

prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: ‘Aba, Oče!’« 

Sveto pismo nam ponudi družinsko podobo, da bi lahko odkrili vez, ki nas 

povezuje s Sv. Trojico: posinovljenje. To resničnost človeškega življenja 

kar dobro poznamo. Od nje ne bo težko preiti k nekemu drugemu 

posinovljenju, ki je veliko globlje in se tiče nas vseh. Odkrili bomo, da smo 

vsi posinovljenci – posvojenci! 
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JUNIJ:   V VSEH OZIRIH ZELO RAZGIBAN MESEC     

Volitve novih članov ŽPS: 

Ob vsem pestrem dogajanju v tem mesecu, je prišlo pismo od g. nadškofa 

Cvikla iz MB, naj izvedemo volitve članov novega ŽPS že v juniju. Do 

sedaj je bila utečena praksa, da so bile volitve za vse škofije po celi 

Sloveniji  na isti datum. Letos so se škofje dogovorili, 

da lahko vsak škof za svojo škofijo izvede volitve 

članov ŽPS po svoje, kadar se mu zdi primerno. Naš 

mariborski nadškof, g. Cvikl se je odločil za mesec 

junij. Takole je napisal: Priprava na izbiro članov se je 

začela že jan. 2020, a je pandemija pripravo prekinila. Ker želimo 

pastoralno leto, letos v jeseni začeti pripravljeni, smo se odločili, da v 

mariborski nadškofiji izvedemo volitve novih ŽPS do konca junija. 

»Pripravite vernike na volitve«, nam naroča; Predlagajo naj kandidate za 

posamezno vas. V nedeljo, 6. in 13. junija, dobite v cerkvi listke na katere 

boste napisali imena treh kandidatov iz vaše vasi. V nedeljo, 20.6. prinesete 

te listke nazaj in jih oddate v cerkvi v posebno škatlo. Prve tri, ki imajo 

največ glasov, jih vprašamo, če jih lahko damo na kandidatno listo. V 

nedeljo, 27. 6., pri obeh mašah bodo volitve (obkrožili boste enega od treh). 

Najkasneje do 15. julija moramo poslati izvoljene kandidate na 

Nadškofijski ordinariat v MB, v potrditev.  

Sestala se bo volilna komisija (trije člani, ki so že določeni), ki bodo 

volitve izpeljali in vas o vsem sproti obveščali.   

Lepo prosim, molimo v ta namen v cerkvi pa tudi doma, da bi izbrali 

primerne ljudi, za to službo.     

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo  »Z 

Očetovim srcem« in s tem posvetil letošnje leto, kot leto Sv. Jožefa.  

Molitev očeta za rešitev stanovanjskega vprašanja: Sv. Jožef, posreduj 

za nas pri Nebeškem Očetu, da bi našli primeren dom za našo družino. 

Vem, da razumeš nujnost naše prošnje in čutiš skrbi, 

s katero se srečujem kot oče, ko rešujemo naše 

stanovanjsko vprašanje. Popis prebivalstva vaju je z 

Marijo prisilil, da sta odšla od doma v Nazaretu. V 

Betlehemu sta imela težavo najti primerno 

namestitev. Da bi rešil Božjega Sina pred Herodovo 

jezo, si moral z družino zbežati iz domovine. V tuji 

deželi ste postali begunci. Potrpežljivo ste čakali na Herodovo smrt, da ste 

se lahko vrnili v Nazaret.  Sv. Jožef, pomagaj mi, da bom tudi jaz 



potrpežljiv v trenutni potrebi. Pomagaj mi, da se bom zavedal, da bo Bog 

pravočasno poskrbel za nas.  (nadaljevanje sledi) 

Dobro je slišati:    
Priprava na obnovo fasade na cerkvi:  

Zahvala:  Spoštovani možje, delavci! Pripravljalna dela za obnovo fasade 

na cerkvi so se začela in lepo potekajo. Spoštovana ključarja g. Miha in g. 

Roman, prisrčna hvala za vso organizacijo in Vam spoštovani pridni možje 

za opravljeno delo. Vsem in vsakemu posebej,  iskrena 

hvala.  

Kar je bilo potrebno je popravljeno, na novo ometano 

s sanirnim ometom in se suši. Ko bodo urejene še 

drenažne cevi in stena obložena s čepasto folijo in 

zasipano z drenažnim peskom, bodo naša dela 

končana. Za tem pa meseca julija postavljanje odrov, 

saniranje in čiščenje sten in  priprava na ponovno 

pleskanje.   

Prisrčna hvala vsem, ki ste že prinesli svoje darove v ta namen. Iskren 

Boglonaj! Lepo prosim tudi ostale in se priporočam za pomoč, koliko boste 

lahko in kadar boste zmogli. Za vse že vnaprej vsem in vsakemu posebej, 

prisrčna hvala! 

Romanje v Francijo: Iz agencije ARITOURS so klicali, če ste pripravljeni 

romati v drugi polovici avgusta na načrtovano romanje po Franciji, kot je 

bilo določeno pred dvema letoma. Obljubljajo varno 

romanje, brez okužb, seveda, če se razmere ne bodo 

poslabšale in če ste za to. Do 15. junija morate 

povedati na agencijo ali v župnišče, da se tudi tam 

pripravijo in hotele pravočasno rezervirajo. Odločite se 

in lepo prosim, čim prej sporočite.   

Moška skupina: Ob dveh zakonskih skupinah, bi radi ustanovili še 

»Moško skupino«. Nekaj kandidatov je že, lepo pa povabljeni tudi drugi 

moški, da se pridružite. Prejšnjo nedeljo je bil med nami p. Vili Lovše, 

jezuit, začetnik-ustanovitelj Moških skupin, ki nam bo pomagal, da bi 

skupina zaživela. Dobivali bi se 1x mesečno. Dobrodošli 

spoštovani možje.  

Verouk v živo! ?   Spoštovani starši in  veroučenci! Bogu hvala, 

epidemija s kovidom se je umirila in so ukrepe toliko sprostili, 

da smemo imeti verouk   »v živo«, za vse razrede.  

Verouk poteka po običajnem urniku.     

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 30. maj  2021 

Ned. Sv. Trojice 
       II. kvatre 
1. sv. obhajilo 
  
 

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00   za prvoobhajance  in  njihove  družine  
14.00    Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid – 19 
19.00    Srečanje II. Zakonske skupine  
 

PONEDELJEK 
      31. maj  

Obiskanje Device 
Marije 

7.30    za  +  Angelo Sagadin obl., Antona, Alojzijo,  
                        Mileno z družino in Petra Pulka 

    TOREK 
      1. junij 

Justin, muč. 
7.30    za  +  Janeza Božiča in 2x starše 
19.00  za  +  Antona  Kumpa  8. dan 

    SREDA 
      2. junij  

Erazem, škof 
7.30     za  +  Martina  Ribiča in sorod. 
                       (Molitvena ura za slov. narod in domovino) 

  ČETRTEK 
       3. junij 

Sv. Rešnje Telo 
9.00     za +  Stanka  Dolenca 
19.00   za +  Antona in vse Unukove      
                        (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

   I.  PETEK 
     4. junij 

Peter Veronski 
7.30     za nove duhovne in redovne poklice 
19.00   za  +  Marijo in Albina  Vuka obl. 
 

  I.  SOBOTA 
      5. junij  

Bonifacij, škof 

7.30    za +  Jožefo Verdinek  8. dan 
8.00     verouk za 8 r., birmance 
19.00   za  +  Rudija  Špana in sina 
               (Molitvena ura za družine)           

    NEDELJA  
  6. junij  2021 

10. navadna ned. 

  7.30    za  žive in rajne župljane 
10.00    za  vse  dobrotnike naše cerkve 
14.00    za  žive in rajne vaščane Pongrc (v kapeli) 
 

Umrla sta: Anton Kump,  Stražgonjca  51, star 71 let in Jožefa Verdinek, 

Starošince 31, stara 87 let. Naj počivata v miru ! 

Čiščenje in krašenje cerkve: Prisrčna hvala vsem pridnim in skrbnim 

možem in ženam za skrb za čisto in lepo okrašeno cerkev in pokošeno 

okolico. Boglonaj! V mesecu juniju pa lepo prosim vaščane  Šikol. 
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