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7. velikonočna nedelja

DUH IN NEVESTA PRAVITA: PRIDI!
Evangelij nam, kakor vsako leto na to nedeljo, predstavi odlomek iz
Jezusove »velikoduhovniške molitve«. Lansko leto smo razlagali temo, ki
je v središču te molitve: to je edinost vseh verujočih: »da bi bili vsi eno, da
bo svet veroval«. To nam omogoča, da usmerimo našo pozornost na precej
sugestivne besede, ki jih beremo v današnjem drugem berilu. Še vedno je
Janez, ki nam govori, toda tokrat v Razodetju:
»Duh in nevesta pravita: ‘Pridi!’ In kdor posluša, naj reče: ‘Pridi!’ In kdor
je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja … Ta, ki
pričuje za te reči, pravi: ‘Da, pridem kmalu.’ ‘Amen, pridi, Gospod Jezus!’
Milost Gospoda Jezusa naj bo z vsemi! Amen!«.
S temi besedami se zaključuje knjiga Razodetja in z njo Nova zaveza in
celotno Sveto pismo. Lepo je sprejeti njihovo sporočilo v času, ko smo že
obhajali praznik Gospodovega vnebohoda in nas bogoslužje vabi, da
usmerimo svoj pogled v prihodnost, na njegovo vrnitev, »tako kot smo ga
videli iti v nebo«. Predvsem pa nam te besede dovoljujejo, ko smo v
neposredni bližini Binkošti, da odkrijemo vlogo, ki jo ima Sveti Duh v
eshatološkem pričakovanju Cerkve.

VIR: Cantalamessa

JUNIJ - MESEC VRTNIC in SRCA JEZUSOVEGA
V mesecu maju ste bili po nekaterih vaseh zelo pridni
in se vseskozi ob večerih dobivali pri križu ali v
kapelah. Iskrena hvala vsem voditeljem šmarnic,
otrokom in starejšim, da ste se dobivali in molili.
Prepričan sem, da ste z molitvijo izprosili veliko
blagoslova na številnih področjih, otrokom pa
pomagali h globljemu doživetju molitve in druženja. Iskrena hvala vsem za
bogato duhovno naložbo. V mesecu juniju bomo prebirali »Vrtnice«, ki
letos opisujejo božjega služabnika, dr. Antona Strleta.
Dobro je slišati: MOČ DOBREGA DELA: Suzana je bila deklica, lepa kot
vrtnica in je stanovala v bedni koči, v popolnoma neurejenem okolju;
vsepovsod umazanija in smeti, z odprto kanalizacijo.
Vsak dan je hodila v šolo v razcapanih oblačilih. Učiteljica jo je
takoj opazila, ker je bila pozorna in ubogljiva učenka, vedno nasmejanega
obraza. Učiteljici se je zasmilila in ji je kupila lepo modro obleko. Rekla ji
je, naj jo obleče. Suzana je kar žarela, bila je lepša
kot še nikoli prej. Ko se je vrnila domov, je mama
najprej sploh ni prepoznala. Objela jo je s solzami v
očeh in ko je zvedela, kdo ji je obleko podaril, je
sklenila, da se bo bolj posvečala hčerki. Vsak dan se
je umivala, počesala lase, očistila nohte, …Čez en
teden, ko je oče videl spremembo pri svoji hčerki in ženi, je prepleskal
stanovanje, zamenjal razpadajoče rolete, uredil dvorišče pred hišo (kup
plevela in grmovja), v vrt z mnogimi rožami.
Sosedje so opazili vse te spremembe in so tudi sami začeli lepšati
svoje hiše. Počasi je umazanija in smeti izginjale s cest. V nekaj mesecih je
bilo naselje popolnoma spremenjeno.
Ko so župana obvestili njegovi svetniki, je obiskal tisto naselje in
bil presenečen ob sposobnosti krajanov. Župan je poskrbel, da je blatne
ceste zamenjal asfalt in pločniki z obcestnimi drevesi.
Elektrika je bila speljana pod zemljo, urejena
kanalizacija in nov vodovod. Nastalo je novo naselje,
popolnoma drugačno, kot prejšnje.
Vse pa se je začelo s preprosto modro obleko…
Tarnati, da neka stvar ni v redu je lahko. Pa si ti naredil svoj delež,
da bi bilo drugače, lepše ?

Vpis v glasbeno in baletno šolo: Sprejemni preizkusi in vpis Glasbeno in
baletno šolo A.M.Slomška, so v naslednjem šol. letu:
*Maribor, Vrbanska c. 30: 20.5.2011, ob 17.oo; 27.5.2022, ob 17.oo,
9.6.2022, ob 17.30 in 25.8.2022, ob 17.00.
*OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica: 30. 5.
2022, ob 16.30
*OŠ Dušana Flisa, Hoče: 30.5.2022, ob 18.00.
Simfonični orkester in združeni pevski zbori v Cirkovcah
Za lepo in doživeto sv. mašo, se cenjenim gostom, pevcem vseh treh
zborov, Vokalni skupini Utrinek, Dekliškemu zboru Dolcezza, Zboru sv.
Viktorina in inštrumentalistom simfoničnega orkestra ZGŠ sv.Petra in
Pavla na Ptuju, iskreno zahvalim. Prav tako dirigentu, g. Petru Gojkošku, in
organistu Luku in vsem solo pevcem. Boglonaj
vsem, ki ste kakorkoli pri tem sodelovali in
pripomogli k umetniško – duhovnem doživetju
lepega.
Bodi dosleden: Kar govoriš, to delaj. V trenutku pozdrava miru, se je neki
ugleden mož, da bi se odzval na povabilo mašnika, obrnil k sosedu v klopi,
mu raztreseno stisnil roko in mu zaželel: »Mir s teboj, brat«.
Po končani maši, so vsi hiteli iz cerkve. Medtem, ko je tisti ugledni mož
vstopil v svoj avto, zadnji model mercedesa, ga je dohitel klošar: »Torej,
brat, grem lahko k tebi na kosilo?« »Saj te sploh ne poznam.« »Kako, da
me ne poznaš, če si mi pa v cerkvi malo prej rekel brat.«
»Ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici« (Jan
3,18)
Za dobro voljo: »Oči, letos imaš res srečo!« kliče Matija že na daleč
zadnji šolski dan. »Kako to misliš?« »Za naslednje leto ti ni treba kupovati
nobenih novih knjig in delovnih zvezkov!«
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SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za +Jakoba obl. in vse Čelanove (Koncertna m.)
12.00 Krst: Sagadin Žiga
19.00 za + Elizabeto Fišer 30. dan
19.00 Srečanje: Zakonska skupina II.

Ivana Orleanska

7.30 za + starše in sorodnike

Vital, menih

7.30 za + Marijo in Albina Vuka

7.30 na čast Materi Božji
(Molitvena ura Slovenski narod in domovino)
19.00 za + Antona Dolenca 8. dan
8.00 priprava na poroko
7.30 za + Franca, Zinko in starše Draškovič
ČETRTEK
Erazem, škof
2. junij
19.00 za + Jožico Ribič 8. dan.
(Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice)
7.30 za nove duhovne in redovne poklice
I. PETEK
Karel Lwanga
(Obisk bolnikov po domovih)
3. junij
19.00 za + starše Dolenc, in Jevšovar in sorod.
13.30 Poroka: Godec Maja – Weingartner Dejan
19.00 za + Ivanko Sagadin, Medved Katarino, Jožefa
I. SOBOTA
Peter Veronski
4. junij
in sorod., Antona, Marijo Vek in sorod.
(Molitvena ura za zakonce in družine)
7.30 za žive in rajne župljane
NEDELJA
8. veliko. ned.
5. junij 2022
10.00 za + Marjanco Sattler obl.
14.00 za vse žive in rajne vaščane Pongrc (v kapeli)
Krst je prejel: Korez Aleksej, Zoizova ul. 2, Celje. Čestitke staršem in
zdravja otroku.
SREDA
1. junij

Justin, mučenec

UMRL JE:
Dolenc Anton,
Zg. Jablane 37,
Naj počiva v miru!

UMRLA JE:
Ribič Jožica,
Stražgonjca 51,
Naj počiva v miru!
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