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8- 14.NED= KILIJAN          7-Za farane, za domovino,
10.- Franc,Neža Močnik,  Jože Egartner,

Amalija,Alojz Ganzitti,Jože Žolger, Janez Robar,
Amalija Španring,   Jože,Martina Berglez

9. PON= AVGUŠTIN R.,HADRIJAN   8.- po n. Brezmadežne, 
10.TOR=AMALIJA,VERONIKA                        8.-po namenu  
11.SRE= BENEDIKT OPAT,OLGA K.                8.-po namenu  

12.ČET= MOHOR IN FORTUNAT M.            8.-po namenu  
13. PET=HENRIK KR.(HINKO)              Ž=17.-za d. POKLICE,

Blaž Žist, pok sor,    Zvonko Korošec
14- SOB=KAMIL,BOŽIDAR          8.- Mariji v zahvalo     

15.=15.NED.= BONAVENTURA 7-Za farane,za še nerojene

otroke,    Tilka,Franci,st.Kramberger-Jerič,
10.-Franc Pliberšek obl,Stanka,     Elizabeta Fregl,

Ivan Košič obl.   Amalija Španring, 14.FSR
ROMANJA: 29.VII.FR.DRUŽ. NA Polenšak 13.ur-

Jožica 040708190, Zlatko 070834816
25.VIII.  sobota  NA BREZJE

   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

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!    
S kakšno skrbjo in pobožnostjo so

postavili tudi ta znamenja – kipe svetnikov

in kaj so jim pomenili, POGLEJMO:
SV.FILIP IN JAKOB apostola.  

 Filip pa je bil doma iz Betsajde, iz
Andrejevega in Petrovega mesta.  Tukaj

ga je tudi Jezus poklical.     Na zadnji
večerji  je Filip Jezusu rekel: »Gospod,
pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa

sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je
videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti

reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ 
  Jakob (  mlajši)   je Jezusov   bratranec.

Njegova mati Marija je stala pod
Jezusovim križem skupaj z Marijo

Jezusovo materjo. Po  Binkoštih prvi
Jeruzalemski škof. Znan je njegov govor
na jeruzalemskem zboru– koncilu leta 50.

Od spreobrnjenih Judov bo Jakob
zahteval, naj ne terjajo več obreze od

spreobrnjenih poganov. Umrla sta kod
mučenca. Jakob 62.vržen z

Jeruzalemskega obzidja, a Filip v
zahodnem delu današnje Turčije pribit na

križ leta 81. 

Nazarečani: »Ali ni to tisti tesar, 
sin Marije in brat Jakoba, 
Jozéja, Juda in Simona? 

Mar njegove sestre niso tu, 
pri nas?« 

In spotikali     so se nad njim.
Jezus pa jim je govoril: 

»Prerok ni brez časti, 

razen v
domačem

kraju, 
pri svojih

sorodnikih 
in v svoji

hiši.« 
In ni mogel tam storiti 
nobenega mogočnega dela, 

samo na nekaj bolnikov 
je položil roke in jih ozdravil. 

In čudil se je njihovi neveri. (Mr 6,3–6)

Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo,
da ima človek neomejeno svobodo 
in da sme vse, kar more. Ker jim 
Jezus to svobodo oporeka, se gredo 
ateiste. Naj. A naj tudi vedo, da se on 
ne da krojiti nikogaršnji samovolji. On 
namreč ni od ljudi! Po: Beseda da besedo

 Današnji evangelij nam govori o tem,
kako nezaupljivi so bili do Jezusa

njegovi rojaki, ko je prišel z učenci v
svoj kraj. Čudili so se, od kod Jezusu

Kolikih od nas
ne bi bilo, če bi
se naši predniki

ravnali po:

'samodv
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takšna modrost. Spotikali so se nad
njegovimi čudeži. 

Tudi sami smo pogosto
nezaupljivi, dvomimo v Božjo
navzočnost in v dobroto ljudi

okoli sebe. 
Te svoje dvome moramo

zaupati nebeškemu Očetu. Naša
iskrena molitev je priložnost, da ga

prosimo, naj poglobi našo vero in nas
obvaruje dvomov v dobroto ljudi ter

ga prosimo za njegovo navzočnost med
nami. Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

Umiri tempo
Če za kaj prosimo, pogosto slišimo: »Ni

č  asa.«        Ljudje se ne morejo več izkopati
iz svojega divjega tempa, nemira, divjanja

–   tudi na dopustu ne.  
Turistični uradi nas kot ovce ženejo v

počitniške raje.
Tudi iz dopusta in počitka so napravili

industrijo.
Moraš sem in tja, pri vsem moraš sodelovati,
vse videti, vse moraš doživeti, povsod biti …
Za prosti čas ponujajo toliko stvari,
pri katerih preprosto moraš biti zraven, ker
to  vsi  delajo.  Sicer  postaneš  posebnež  in
izjema.  Moraš  sodelovati.  Enakovreden  z
vsemi. Svoj prosti čas moraš dobro organizirati.

Zato ti predlagam: 
Pa kdaj ne delaj ničesar!

Ali pa stori kaj, česar ti ni treba – a te
to veseli.  

Življenje – 
posebej še dopust – ni

tekoči trak,
ki nam predpisuje, kaj moramo
delati …
Umiri tempo svojega življenja, izstopi,

poišči tišino.
V tišini boš našel   č  udovite   
prijatelje življenja,  

ki so se človeku v hrupu in
stresu izgubili.

V globoki tišini se najbolj
približamo temeljem ljubezni do

bližnjega.
In brez velikih želja
(p)ostajamo srečni.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

1. BERILO: Ezekijel 2,2-5 Ko mi je govoril,
je prišel vame duh in me postavil na noge.

Slišal sem tega, ki mi je govoril.  
duh: v Izraelu so vedeli, da Bog daje svojo posebno moč,

svojega duha tistim, katere določi za rešitelje svojega
ljudstva: od sodnikov in kraljev do prerokov. Ezk se

pridružuje temu izročilu, ko pravi, da GOSPODOV duh
pride v preroka (prim. v. 2; 3,24), šine vanj (prim. 11,5), ga

postavi na noge (prim. v. 1sl.; 3,24) ali ga odnese (prim.
3,12.14; 8,3; 11,1; 43,5).

3 Rekel mi je: Sin človekov, pošiljam te k
Izraelovim sinovom, k narodu upornikov,

ki so se mi uprli. Oni in njihovi očetje so se
mi upirali vse do tega dne.  

pošiljam te: značilna poteza vseh pripovedi o preroškem
poklicu; prim. 3,4; 13,6; 2 Mz 3,10; Sod 6,14; Iz 6,8; Jer  

4 Ti sinovi so trmastega obraza in
predrznega srca, k njim te pošiljam. Reci

jim: Tako govori Gospod BOG:  
Ti ljudje db. - Tako govori Gospod BOG je obrazec, ki uvaja

preroške izreke in opredeljuje njihovo temeljno vrednost: vsi so
oznanilo Božje besede.

5 Naj poslušajo ali ne - kajti uporna hiša so
- vendar naj spoznajo, da je bil prerok

med njimi.
uporna hiša: Izrael se je po navadi upiral oznanilu

prerokov;   - da je bil prerok med njimi: tako tudi v 33,33;
uresničitev prerokovih besed je znamenje, da ta govori

v Božjem imenu; prim. 5 Mz 18,21-22; Jer 28,9. 

Svetega Benedikta, začetnika zahodnega meništva, je papež bl. 
Pavel VI. 24. oktobra 1964 razglasil za prvega zavetnika 
Evrope.
Redovna pravila, ki jih je sestavil sveti Benedikt in jih 
imenujejo “evangelij, presajen v resnično življenje”, je mogoče 

povzeti v treh besedah: “Ora et labora!” (Moli in delaj). 
Skladno povezovanje dela in molitve je ideal 
krščanskega prizadevanja za popolnost ali izpolnjevanje
Božje volje.
Benedikt se je rodil v plemeniti družini v Nursiji, to je 

današnje mestece Norcia v Umbriji, in sicer okoli leta 480. O 
njegovi družini vemo le to, da je imel sestro dvojčico 
Sholastiko, ki je vse življenje hodila po bratovih stopinjah in ga 
posnemala tudi v svetništvu (njen god obhajamo 10. februarja). 
Starši so Benedikta poslali v Rim, da bi se izpopolnil v pravnih 
vedah, je to kmalu opusti in nekaj časa živel kot puščavnik. 
Nato je okrog sebe zbral take, ki so se bili pripravljeni ravnati 
po njegovih pravilih. Čez nekaj časa je izbral najboljše menihe 
iz dvanajstih samostanov, in se napotil proti jugu. Na griču pri 
mestu Cassino v bližini Neaplja je zrastel znameniti samostan 
Montecassino, ki velja za matično hišo benediktinskega reda in 
v nekem smislu vseh samostanov na krščanskem Zahodu. 
Skupnost na Montecassinu je vodil vse do svoje smrti, najbrž 
leta 547.

11. julij
BENEDIK

T
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