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        ONKRAJ NAŠE LOGIKE IN NAŠE RAČUNICE 

 

Po vsem svetu, v vsaki škofiji, župniji poteka SINODA. 

Sinoda je zavarovan prostor, kjer Cerkev izkuša delovanje 

Svetega Duha. Na sinodi Duh govori v jeziku vseh oseb, ki 

pustijo, da jih vodi Bog, ki vedno preseneča, Bog, ki 

razodeva malim to, kar skriva modrim in razumnim, Bog, ki 

je ustvaril postavo in soboto za človeka in ne obratno, Bog, 

ki je vedno večji od naše logike in naše računice. Spomnimo 

pa se, da bo sinoda lahko prostor delovanja Svetega Duha 

samo, če si mi, ki se je udeležujemo, nadenemo apostolski 

pogum, evangeljsko ponižnost in zaupno molitev. 

Papež Frančišek je spomnim, da obstaja nevarnost: »Misliti 

danes, da pomeni hoditi sinodalno pot oziroma imeti za 

sinodalni odnos to, da naredimo raziskavo mnenj, kaj misli 

ta, oni, drugi … in potem pripraviti srečanje, priti do 

soglasja … Ne, sinoda ni parlament! Treba je povedati 

stvari, razpravljati, kot se dela običajno, a ni parlament. 

Sinoda ni to, da pridemo do soglasja kot v politiki: jaz ti 

dam to, ti mi daš ono. Ne. Sinoda niso sociološke raziskave, 

kot kdo meni: »Poglejmo, prosimo skupino laikov, da 

napravi raziskavo, če moramo spremeniti to, to, to …« 

Seveda morate vedeti, kaj mislijo vaši laiki, vendar to ni 

raziskava, nekaj drugega je. Če ni Svetega Duha, ni sinode. 

Če ni navzoč Sveti Duh, ni sinodalnosti.« 

Papež Frančišek je razlagal tudi, kaj tvega tisti, ki ne posluša 

Svetega Duha: Dialoška Cerkev je sinodalna Cerkev, ki hoče 

skupaj poslušati Duha in tisti Božji glas, ki pride do nas po 

klicu ubogih in klicu zemlje. Načrt sinode namreč ni toliko 

načrt, ki ga je treba programirati in uresničiti, ampak 

predvsem stil, ki ga je treba učlovečiti. Kadar govorimo in 

sinodalnosti, o sinodalni poti, o sinodalni izkušnji, moramo 

biti natančni. Ne gre za parlament, sinodalnost ne pomeni 

pripraviti parlament. Sinodalnost ni zgolj razpravljanje o 

problemih, o različnih stvareh, ki so v družbi … Je onkraj 

tega. Sinodalnost ni iskanje večine, dogovor o pastoralnih 

rešitvah, ki ga moramo doseči. Samo to ni sinodalnost; to je 

lep »katoliški parlament«, tudi dobro, toda ni sinodalnost. 

Ker manjka Duh. To, kar stori, da razpravljanje, 

»parlament«, iskanje stvari postanejo sinodalnost, je 

navzočnost Duha: molitev, tišina, razločevanje vsega tistega, 

kar si podelimo. Ni sinodalnosti brez Duha, in ni Duha brez 

molitve.« 

DUH NAS VODI  

ONKRAJ NAŠIH  

PREDSODKOV IN STRAHOV,  

NAŠEGA ODPORA IN DELITEV,  

ONKRAJ NAS SAMIH. 

BREZ OBČESTVA 

Z BOGOM NE MORE 

BITI OČESTVA 

MED NAMI.  

TREBA JE POZNATI 

RAZMERE IN PROBLEME, 

A TO JE TREBA NAREDITI 

S PREOBRAŽENIM 

RAZMIŠLJANJEM.  

PROGRAM ŽUPNIJSKEGA-DUHOVNEGA ŽIVLJENJA 
 

V nedeljo, 5. junija obhajamo BINKOŠTI – rojstni dan Cerkve 

Slovesne svete maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8. uri v madžarščini, ob 10. uri v slovenščini in  

ob 11.30 uri PROŠČENJE V DOLINI, kjer je kapelica posvečena binkoštnemu dogodku.   

 

V nedeljo, 12. junija obhajamo nedeljo SVETE TROJICE       

Ob 8. uri maša v župnijski cerkv v madžarščini. Ob 9.30 uri PROŠČENJE PRI SVETI TROJICI v Lendavskih goricah. Ob 11. uri 

v župnijski cerkvi SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA.   

 

V ponedeljek, 13. junija obhajamo FATIMSKI SPOMIN 

Ob 17. uri molitvena ura pred NAJSVETEJŠIM po naročilu Fatimske Matere Božje in ob 18. uri sveta maša.   

 

V četrtek, 16. junija obhajamo zapovedani praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI   

Ob 8. uri maša v madžarščini in blagoslovom Najsvetejšega, ob 10. uri maša v slovenščini in blagoslovom Najsvetejšega in ob 18. 

uri slovesna sveta maša s procesijo in zaključkom veroučnega leta za veroučence od 3. do 8. razreda.  

 

V soboto, 18. junija imamo nagradni ŠMARNIČNI IZLET  za vse, ki so obiskovali meseca maja šmarnice.  

 

V nedeljo, 19. junija obhajamo DVANAJSTO NEDELJO MED LETOM 

Ob 8. uri maša v madžarščini in ob 10. uri maša v slovenščini. Ob 11.30 uri PROŠČENJE V KOTU, kjer je kapelica 

posvečena Antonu Padovanskemu.  

 

V torek, 21. junija bo ob 18.30 uri srečanje birmancev, staršev in botrov z birmovalcem .  

 

V petek, 24. junija obhajamo praznik SRCA JEZUSOVEGA – na Kapci je malo proščenje  

Ob 18. uri slovesna sveta maša v obeh jezikih na Kapci. 

 

V soboto, 25. junija obhajamo SLOVESNOST SVETE BIRME 

Ob 10. uri slovesna sveta maša med katero bomo podelili letošnjim devetošolcem zakrament svete birme.  

 

V soboto, 25. junija se v vasi Dolina pri Lendavi  obhaja 700 let vasi. Ob 16. uri slovesna sveta maša v vaški kapelici.  

  

V nedeljo, 26. junija obhajamo TRINAJSTO NEDELJO MEDE LETOM 

Ob 8. uri maša v madžarščini in ob 10. uri maša v slovenščini.  

 

V MESECU JULIJU IN AVGUSTU BODO SOBOTNE VEČERNE MAŠE  

NAMESTO V ŽUPNIJSKI CERKVI IZMENIČNO OB 18. URI V PETIŠOVCIH IN GABERJU.  

 

V soboto, 2. julija nedeljska sveta maša ob 18. uri v Petišovcih . 

V nedeljo, 3. julija obhajamo ŠTIRINAJSTO NEDELJO MED LETOM  

Ob 8. uri maša v madžarščini, ob 10. uri maša v slovenščini in ob 11.30 uri PROŠČENJE v Trimlinih ob prazniku žetve – SRPNA 

MARIJA.  

 

V soboto, 9. julija nedeljska sveta maša ob 18. uri v Gaberju.  

 

V nedeljo, 10. julija obhajamo PETNAJSTO NEDELJO MED LETOM 

Ob 8. uri maša v madžarščini in ob 10. uri v slovenščini.  

 

V sredo, 13. julija obhajamo FATIMSKI SPOMIN 

Ob 17. uri molitvena ura pred Najsvetejšim po naročilu Fatimske Matere Božji in ob 18. uri sveta maša.  

 

V soboto, 16. julija nedeljska sveta maša ob 18. uri v Petišovcih. 

 

V nedeljo, 17. julija obhajamo ŠESTNAJSTO NEDELJO MED LETOM  

Maša ob 8. uri v madžarščini, ob 10. uri v slovenščini in ob 11.30 uri PROŠČENJE V GABERJU, kjer je cerkev posvečena 

Karmelski Materi Božji – istočasno praznujemo 25. let izgradnje cerkvice.  

 

V soboto, 23. julija nedeljska sveta maša ob 18. uri v Gaberju.   

 

V nedeljo, 24. julija obhajamo KRIŠTOFOVO NEDELJO  

Pri vseh mašah bomo blagoslovili naša vozila v zahvalo za srečno prevožene kilometre. Dar, ki ga boste ob tem namenili v celoti 

gre za vzdrževanje/podporo naših misijonarjev.  

Ob 8. uri maša v madžarščini, ob 10. uri maša v slovenščini in ob 11.30 uri PROŠČENJE NA KAPCI, ker je kapelica posvečena 

apostolu Jakobu.  

 

V sredo, 27. julija je ŽUPNIJSKO ROMANJE NA SVETE VIŠARJE. Prijave zbiramo v pisarni župnije.  

 

V soboto, 30. julija nedeljska sveta maša ob 18. uri v Petišovcih.   

 

V nedeljo, 31. julija obhajamo OSEMNAJSTO NEDELJO MED LETOM 

Ob 8. uri maša v madžarščini, ob 10. uri maša v slovenščini in ob 11.30 uri PROŠČENJE ZA VASI MOSTJE IN BANUTA . 

 

  



 
  LOGIKÁNKON ÉS SZÁMÍTÁSAINKON TÚL 

 

Világszerte minden püspökségben és plébániában 

SZINÓDUS folyik. A szinódus védett tér, ahol az Egyház 

megtapasztalja a Szentlélek működését. A szinóduson a 

Lélek minden ember nyelvén beszél, akik engedik, hogy 

Isten vezesse őket. Isten, aki mindig meglep bennünket, 

Isten, aki kinyilatkoztatja a kicsiknek azt, amit elrejt a 

bölcsektől és az értelmiségiektől, Isten, aki megalkotta a 

törvényt és a szombatot az ember számára és nem 

fordítva, Isten, aki mindig nagyobb a logikánknál és 

számításainknál. Jusson eszünkbe, hogy a szinódus csak 

akkor lehet a Szentlélek működésének tere, ha mi, akik 

részt veszünk benne, magunkra öltjük az apostoli 

bátorságot, az evangéliumi alázatot és a bizalmas imát.  

Ferenc pápa emlékeztetett a fennálló veszélyre: „Azt 

gondolni ma, hogy a szinodális úton járni vagyis szinodális 

kapcsolatnak tartani azt jelenti, hogy véleménykutatást 

végezünk arról, ki mit gondol a témáról, majd találkozót 

szervezünk és megállapodást kötünk, téves felfogás. 

Nem, a szinódus nem parlament! Ki kell mondani, meg 

kell vitatni a dolgokat, ahogy ott szokták, de nem 

parlament. A szinódus nem azt jelenti, hogy 

megállapodás szülessen, mint a politikában: te nekem 

adod ezt, én neked azt. Nem. A szinódus nem 

szociológiai kutatás, ahogy némelyek gondolják: „Nézzük 

meg, kérjük fel a laikusok egy csoportját, hogy végezzen 

kutatást arról, mit kellenne megváltoztatni...” 

Természetesen fontos a laikusok véleménye, de ez nem 

kutatás, ez valami más. Ha nincs Szentlélek, nincs 

szinódus sem. Ha nincs jelen a Szentlélek, nincs 

szinodalitás sem.” 

Ferenc pápa megmagyarázta azt is, mit kockáztat az, aki 

nem hallgat a Szentlélekre: „A párbeszéden alapuló 

Egyház szinodális Egyház, amely együtt akarja 

meghallgatni a Lélek és Isten szavát, amely a szegények 

és a föld kiáltása által jut el hozzánk. A szinódus terve 

nem olyan terv, amelyet előre ki kell dolgozni, majd 

megvalósítani, hanem elsősorban stílus, amelyet 

emberségessé kell tenni. Amikor a szinodalitásról, 

szinodális útról és a szinodális tapasztalatról beszélünk, 

pontosnak, következetesnek kell lennünk. Nem 

parlamentről van szó, a szinodalitás nem parlament 

létrehozását jelenti. A szinodalitás nem csak a 

társadalomban jelentkező problémák, különböző dolgok 

megvitatását jelenti ... Ettől sokkal több. A szinodalitás 

nem a többség keresése, nem megegyezés a pasztorális 

megoldásokról, amelyeket el kell érnünk. Első 

benyomásra szépen hangzik a „katolikus parlament” 

kifejezés, de a szinodalitás nem csak ennyi. Hiányzik 

belőle a Lélek. A tárgyalást, a „parlamentet”, a 

megoldások keresését a Lélek teszi szinodalitássá: az ima, 

a csend, mindannak megkülönböztetése, amit 

megosztunk egymással. Nincs szinodalitás Lélek nélkül, és 

nincs Lélek ima nélkül.” 

 

A LÉLEK VEZET BENNÜNKET 

TÚL AZ ELŐÍTÉLETEINKEN ÉS FÉLELMEINKEN, 

ELLENÁLLÁSUNKON ÉS 

MEGOSZTOTTSÁGUNKON, 

TÚL ÖNMAGUNKON. 

 

AZ ISTENNEL KÖTÖTT 

SZÖVETSÉG NÉLKÜL 

NEM LEHET 

EGYEZSÉG KÖZTÜNK. 

 

MEG KELL ISMERNI 

A KÖRÜLMÉNYEKET ÉS PROBLÉMÁKAT, 

DE EZT ÁTALAKULT GONDOLKODÁSSAL 

KELL MEGTENNI. 

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja:  

Martin Dolamič-Konrad, župnik;  

prevajalki: Eva Lőrinc in Zita Lebar Nedelko;  

 Cerkveni trg 2, Lendava;  zupnija.lendava@rkc.si -   

www.zupnija-lendava.si  -  tel.: 02/578-83-30 

 

 A PLÉBÁNIA LELKI ÉLETÉNEK PROGRAMJA 

Június 5-én, vasárnap PÜNKÖSD – a keresztény egyház születésnapja 

Ünnepi szentmisék Lendván a plébániatemplomban: 8 órakor magyar és 10 órakor szlovén nyelven,  

11.30-kor BÚCSÚ VÖLGYIFALUBAN, ahol a kápolna a pünkösdi események tiszteletére lett felszentelve.  

 

Június 12-én SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  

A plébániatemplomban reggel 8 órakor magyar nyelvű szentmise lesz. 9.30-kor Lendvahegyen a SZENTHÁROMSÁGNÁL 

BÚCSÚ. A plébániatemplomban 11 órakor ELSŐÁLDOZÁSI ÜNNEPI SZERTARTÁS.  

 

Június 13-án, hétfőn FATIMAI EMLÉKNAP 

17 órakor imaóra a LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉG előtt a Fatimai Szűzanya tiszteletére, majd 18 órakor 

szentmise.   

 

Június 16-án, csütörtökön Krisztus SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ünnepe – ÚRNAPJA   

8 órakor magyar nyelvű szentmise és a Legméltóságosabb Oltáriszentség megáldása, 10 órakor szlovén nyelvű szentmise és 

a Legméltóságosabb Oltáriszentség megáldása, 18 órakor pedig ünnepi szentmise körmenettel, valamint a hittani év 

befejezése a harmadiktól nyolcadik osztályosok részére.   

 

Június 18-án, szombaton jutalomkirándulás azok számára, akik rendszeresen látogatták a MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOT.  

 

Június 19-én ÉVKÖZI TIZENKETTEDIK VASÁRNAP 

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz. 11.30-kor BÚCSÚ 

KÓTBAN, ahol a kápolna Páduai Szent Antal tiszteletére lett felszentelve.   

 

Június 21-én, kedden 18-30-kor a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik találkozója a bérmálóval.  

 

Június 24-én, pénteken JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE – Kapcán kisbúcsú 

Kapcán 18 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise.  

 

Június 25-én, szombaton BÉRMÁLÁSI ÜNNEPI SZERTARTÁS  

10 órakor ünnepi szentmise, melynek keretében az idei kilencedik osztályosokat a bérmálkozás szentségében részesítjük.  

 

Június 25-én, szombaton Völgyifaluban megünnepeljük a falu 700. évfordulóját. 16 órakor szentmise a helyi kápolnában.   

  

Június 26-án ÉVKÖZI TIZENHARMADIK VASÁRNAP 

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz. 

 

JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN A SZOMBAT ESTI SZENTMISÉK   

NEM A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN LESZNEK, HANEM FELVÁLTVA 18 ÓRAKOR PETESHÁZÁN ÉS GYERTYÁNOSBAN.  

 

Július 2-án, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise Petesházán.    

 

Július 3-án ÉVKÖZI TIZENNEGYEDIK VASÁRNAP 

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz, 11.30-kor BÚCSÚ 

HÁRMASMALOMBAN az aratás alkalmából – SARLÓS BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN  

 

Július 9-én, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise Gyertyánosban.   

 

Július 10-én ÉVKÖZI TIZENÖTÖDIK VASÁRNAP 

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz. 

 

Július 13-án, szerdán FATIMAI EMLÉKNAP 

17 órakor imaóra a LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉG előtt a Fatimai Szűzanya tiszteletére, majd 18 órakor 

szentmise.   

Július 16-án, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise Petesházán.    

 

Július 17-én ÉVKÖZI TIZENHATODIK VASÁRNAP 

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz, majd 11.30-kor BÚCSÚ 

GYERTYÁNOSBAN, a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felállított templomban - egyidejűleg megünnepeljük a 

templom megépítésének 25. évfordulóját.   

 

Július 23-án, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise Gyertyánosban.   

Július 24-én KRISTÓF VASÁRNAPJA  

Minden szentmise alatt hálánk jeléül a szerencsésen megtett kilométerekért megáldjuk a járműveinket. Az ebből az alkalomból 

befolyt adományaitokat teljes egészében a missziósaink támogatására fordítjuk.   

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz, majd 11.30-kor KAPCÁN 

BÚCSÚ, ahol a helyi kápolna Jakab apostol tiszteletére lett felszentelve.  

 

Július 27-én, szerdán PLÉBÁNIAI ZARÁNDOKLATOT SZERVEZÜNK VIŠARJE. Jelentkezni a plébániai hivatalban lehet. 

 

Július 30-án, szombaton 18 órakor vasárnapra érvényes szentmise Petesházán.   

 

Július 31-én ÉVKÖZI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP 

Lendván a plébániatemplomban 8 órakor magyar, 10 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz, majd 11.30-kor BÚCSÚ 

HÍDVÉG ÉS BÁNUTA RÉSZÉRE. 
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