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AVGUST – VELIKI SRPAN

12.=19.NED.= IVANA Š. 7-Za farane ,za umrle pred
rojstvom     10.-Elizabeta Fregl,,       Amalija Španring,

Zvonko Korošec  
13. PON= PONCIJAN,HIPOLIT       8.- - n.Brezm.   

14.TOR=MAKSIMI 17.- Julijana Vantur in  pogreb  
15.SRE=MARIJINO VNEBOVZETJE              7.-za

farane,   Franc Erker obl. starš Erker-Rak
10 .- Eranc Javernik obl.,Marija Cintauer   

16.ČET=ROK      18 –Anica Ačko obl.,Anton, Marija
Žnidarič, 

17. PET=EVZEBIJ    -za d. POKLICE,   
18- SO=HELENA(ALENKA)        Ž= 18.- Matilda Korošec,          

19-20 .NED=JANEZ EVD.               7-Za farane,
Tilka,Franci, starši Kramberger-Jerič,

10.-Ljudmila Šela    Bojan Sinič
10,30 TRIJE KRALJI .-Slavko Potočnik,Polajžer 

                kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu
mašujejo tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN

O41260724  in v Laporju v dneh skozi teden 
ROMANJE  25.VIII.  sob,  NA BREZJE  IZ

LAPORJA OB 6.URI. 25  s kosilom 

Dragi naši PREDNIKI! Hvala vam za naša
življenja, za vse kaj ste nam zapustili…

POČIVAJTE V MIRU okoli tega KAMNA
IN SVETIŠČA dela vaših rok. Hvala vam

za vse, posebej za življenje!    

Tisti čas so Judje 
godrnjali nad Jezusom, 

ker je rekel: »Jaz sem kruh, 
ki je prišel iz nebes,« 

in so govorili: 
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin?

Njegovega očeta in mater 
poznamo. Kako more zdaj 

govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹«
Jezus je odgovóril in jim dejal: 

»Ne godrnjajte med
seboj! 

Nihče ne more priti k
meni, 

če ga ne pritegne
Oče, 

ki me je poslal, in jaz ga bom 
obúdil poslednji dan. (Jn 6,41–44)

ODPRTI ZA NJEGOVO DELOVANJE V NAS

V človeškem življenju pride do rasti predvsem v
časih globoke krize. Kdor ni nikoli izkusil težke
preizkušnje  in  jo  prestal,  temu  po  eni  strani
manjka pomemben korak do zrelosti in po drugi
tudi izkušnja svetlobe po dolgi temi boja.

To je zagotovo neprijetno za nas, ki so nam mali
in  veliki  porazi  in  padci  skoraj  del  našega
vsakdana. Za vsakega izmed nas pride kdaj pa
kdaj trenutek, ki  ga je doživel prerok Elija pod
bodičevjem:  "Dovolj  je  zdaj,  Gospod."  Nisem
dosegel  svojega  cilja,  popolna  izguba  sem.
Navdaja  me  občutek  brezizhodnosti,
nesmiselnosti,  strahu,  utrujenosti  in  obupa.
Vzemi moje življenje, ne morem več!
"A je zdaj dovolj"? – Ko dosežemo dno, se odpro
tudi vrata za vstop Boga. Angel se dotakne Elije
in mu ponudi kruh, ki mu bo dal takšne moči, da
bo lahko živel naprej in imel moč, da pride do
Božje gore, kjer bo videl Boga. Tolažba za nas –
v  najglobljem  obupu  in  izčrpanosti  smemo
zaupati, da Bog nikoli ne bo pustil ljudi sedeti in
umreti pod bodičevjem. Nadgradnja Božje skrbi
za  človeka v  Novi  zavezi  je  Jezus  Kristus,  ki
pravi: "Jaz sem kruh življenja ... »Če kdo jé od
tega kruha, bo žível vekomaj."
"Živeti  vekomaj"  – to pomeni:  kdor je od tega
kruha,  ne  more  propasti.  V  Jezusu  se  izpolni

človeško  hrepenenje  po  življenju,  po
odrešenju,  usmeritvi,  varnosti.  On je  za
tiste, ki vanj verujejo – luč, pot, resnica,
vrata, pastir in hkrati tudi hrana. Ni treba,
da vse storimo sami, potrebno je "le", da
se odpremo, da bo Jezus lahko deloval v
nas. Pri njem je možno tudi tisto, kar je

nemogoče za ljudi, ker je šel skozi smrt, najtežjo
človeško izkušnjo, kjer je na kocki biti in ne biti,
ter jo premagal!
»Če želim izkusiti  moč kruha, ga moram jesti.
»Če želim moč tistega, ki je "meso" za življenje
sveta, ga moram jesti kot kruh. "Meso" je Jezus,
ki ga v evharistiji v dobesednem pomenu besede
"jemo", in je v njej  navzoč, da bi imeli življenje v
polnosti!

Povzeto po: www.virc.at
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