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3-.NED.= OSKAR(apostol sev.Evrope),,BLAŽ       7.-Za
farane,   10.-Matilda,Ana Bračun obl.,  Albin Pernat,

Bojan Sinič, Franc Majer,Vikica Sagadin obl., 
4.PON= GILBERT    8.- Po namenu Brezmadežne 

5.TOR= AGATA         8.- Po namenu (A.B)

6.SRE= PAVEL MIKI,jap.m.                18.- po namenu  
7.ČET=                    8.- po namenu.  

8. PET= HIERONIM      18.- duhovniške poklice, (sv,maša
bo v župnišču)

9.SOB=POLONA     Ž=16.-Konrad Petek,pok.sor.
Albin Pernat    18.- Bela, Angela Bukvič obl- 

10..NED. = ALOJZIJ STEPINAC,SKOLASTIKA  7-Za žive,
pok. farane,za večni mir otrok umrlih pred rojstvom,

10.- Martina Sagadin 8.dan, Agata Bračič,
Frančiška,Štefan Kurnik, starši Franc,Amalija Vantur

Jakob,Terezija Javernik,Franc in Jožek,
Karl Klemenčič

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

 'STOLNINA' – ZA OGREVANJE CERKVE –
HVALA!  

4. NEDELJA MED LETOM – C G l a s n i k  vese lega  oznan i la  
3.svečan 2019

Nezavedno hrepenim po Besedi. 
Po Besedi, ki ne stoji le na začetku svarjenja, 

temveč tudi na mojem začetku.

KAKŠNEGA BOGA SI PRED OČMI      

JAZ  'M A L A M' ?! 

»Duh Gospodov je nad menoj,
   ker me je mazilil,   

da prinesem blagovest
ubogim. 

Poslal me je, 
naj oznanim jetnikom prostost 

in slepim, da spregledajo, 
 da zatirane pustim na 
svobodo,

da oznanim 
leto Gospodove

milosti.«
Nato je zvitek zvil, 

ga vrnil služabniku in sédel. 
Oči vseh v shodnici 
so bile uprte vanj. 

In začel jim je govoriti: 

»Danes se je 
to Pismo izpolnilo 

tako, kakor ste
slišali.« 

(LUKA 4,14–21)

Ko so to slišali, 
je vse v shodnici zgrabila jeza. 

Vstali so, ga vrgli iz mesta 
in odvedli na previs hriba, 

na katerem je bilo 
sezidano njihovo mesto, 

da bi ga 
pahnili v prepad.

On pa je šel 
sredi med njimi 
in je hodil dalje. 

(Lk 4,28–30)

Lk 4,21–30

SVETI PAVEL APOSTOL 1 Kor 13,4–8

Ljubezen je potrpežljiva in
dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva,

ljubezen se ne ponaša, se ne
napihuje, ni brezobzirna, ne išče
svojega, ne da se razdražiti, ne

misli hudega. Ne veseli se krivice,
veseli pa se resnice. Vse prenaša,
vse veruje, vse upa, vse pretrpi.

Ljubezen nikoli ne mine.
BITI MORAMO POLNI LJUBEZNI

"Visoka pesem" ljubezni se sliši, kot da ni iz tega sveta.
Privlačno nam pričara raj – svet neskončnega praznika
brez  trpljenja.  Po  drugi  strani  pa  se  sliši  kot
posmehovanje – kje na svetu pa lahko doživimo tako
veliko, božansko ljubezen?
Odlomek iz Prvega pisma Korinčanom se nam ne želi
posmehovati. V povezavi s prvim berilom in evangelijem
postane potencial krščanskega načina življenja jasen –
po Jezusu Kristusu je, z njegovo absolutno ljubeznijo,
prihodnost,  ki  si  je  ljudje  želijo,  že  danes  postala
resničnost – sreča je na dosegu roke. In hkrati doživljamo
Kristusovo pot  kot  nekaj  napornega in težavnega, kot
nekaj, čemur grozijo padci in zavrnitve.

"Danes se je to Pismo izpolnilo tako,
kakor ste slišali." 

Da Jezus ne ustreza predstavi, ki jo
imajo ljudje o njem, da se s temi
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besedami sklicuje nase in da z vso
samozavestjo sprejme ta položaj, ki mu

po njihovem mnenju ne pripada,
razbesni množico.

 »Če se naše pričakovane predstave ne
uresničijo, se lahko navdušenje v trenutku

spremeni v sovraštvo.
Tako kot Jezus in mnogo prerokov pred njim, tako tudi mi

danes doživljamo zavrnitev in nerazumevanje od ljudi,
katerih pričakovanj nismo uresničili, ali pa, ker jim zgolj z

našimi dejanji in ravnanjem očitamo njihove napake. 
Ker moramo računati na odpor, moramo biti pogumni in 
neustrašni kot Jeremija, ter biti polni ljubezni, ki je 
prisotna v naših besedah in dejanjih in nas spremlja na 
naših poteh. Kako lahko udejanjimo – navkljub 
odporu – to, kar smo spoznali za pravilno in 
pomembno? Iz katerih virov črpamo moč, če 
moramo plavati proti toku? 

Krščanstvo je vedno aktualno, če se ljudje
pogumno in z ljubeznijo spopadajo z

vsakodnevnimi težavami, hkrati pa ostaja
obljuba, ki jo na koncu lahko da in jo bo izpolnil

le Bog.
Izkušnje absolutne ljubezni na Zemlji ne

bomo doživeli. Kljub temu pa brez
prizadevanja zanjo ne moremo biti

Kristjani
. Po: www.virc.at

Ljubezen
PAVEL APOSTOL KORINČANOM13 1 Ko bi

govoril človeške in angelske
jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem

postal brneč bron ali zveneče
cimbale.  

V tej himni krščanske ljubezni (gr. agápe)
je Pavel ubral lirične strune. V nasprotju
s posvetno ljubeznijo krščanska ljubezen
človeka sili, da pozabi nase in se razdaja

bližnjemu. Njen izvir je v Bogu (prim. Rim 5,5), njen
vzorec pa je Kristus (prim. Ef 5,2).

2 In ko bi imel dar preroštva in ko bi
poznal vse skrivnosti in imel vse

spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi
gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel,

nisem nič.  
 3 In   ko bi razdal vse svoje imetje, da bi  

nahranil lačne, in ko bi izročil svoje telo, da
bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel,

   mi nič ne koristi.    
 4 Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je
ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne

ponaša, se ne napihuje, 
je potrpežljiva, dobrotljiva ... ni nevoščljiva db. potrpi;

streže ... ne zavida; v izvirniku torej ljubezen
označujejo »dejavni« glagoli namesto »bledih«

pridevnikov.
ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se

razdražiti, ne misli hudega 
 Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.  

  Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse
prestane.  

Vse prenaša db. Vse pokrije, kar bi lahko prevedli tudi Vse zaščiti.

Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo
prenehala, jeziki bodo umolknili,

spoznanje bo prešlo,  
ne mine db. ne pade.

9 kajti le delno spoznavamo in
delno prerokujemo.

 Ko pa pride popolno, bo to, kar 
je delno, prenehalo.

  Ko sem bil otrok, sem govoril
kakor otrok, mislil kakor otrok,
sklepal kakor otrok. Ko pa sem

postal mož, sem prenehal s tem,
kar je otroškega.

12 Zdaj gledamo z ogledalom, v
uganki, takrat pa iz obličja v

obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat
pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan.

»Preden sem te upodobil v materinem
telesu, sem te poznal;

preden si prišel iz materinega naročja,
sem te posvetil,

te postavil za preroka narodom.« Jer 1,5

Ne samo Jeremija, vsak izmed nas je Božja
zamisel!

Rad bi, da bi to vedeli vsi: invalidi, ljudje, ki v
življenju niso uspeli, kronični bolniki,

zaporniki, brezdomci, otroci, ki so prikrajšani
za ljubezen, zapuščeni ostareli ljudje,

prostitutke, ljudje z roba družbe, mladi, ki
mislijo na samomor, premožni ljudje, ki so se

izgubili v kokainu. Vsi.
S stališča Boga se nihče ne rodi 
slučajno. 

Nihče se ne rodi po pomoti. Nihče se ne rodi
zaman. Za vsakega človeka ima Bog pomembno

zamisel.

Osebna svoboda lahko nasprotuje Božjemu 
načrtu. Jeremija bi lahko zavrnil poslanstvo 
in ne bi hotel biti prerok.
Človeška hudobija in negativne okoliščine, ki
jih povzroča zlo, lahko omejujejo in zakrivajo

veličino in lepoto Božjega načrta.
Toda nič ne more izničiti zamisli Boga, ki nas

je priklical iz niča v življenje.

Bodimo ljudje hrepenenja in molitve.
Ničesar ne imejmo za nemogoče. Bog

zmore vse!
(bl. Charles de Foucauld) 
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