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  JUNIJ - ROŽNIK

16.-NED  SVETA TROJICA.7.-za žive, pok.župljane,
umrle pred rojstvom,Franci,Tilčka,starši
Kramberger-Jerič  10.- Adolf,Mirko Rak

obl.,pok.Robar–Kodrič in v zahvalo, Marija Urlep,
Karl Brglez,   Marija Vantur          Anton Primožič,

Albin Pernat, Martina Sagadin, Magda Kavčič,
SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIŠKO MAZILJENJE PO
MAŠI POGOSTITEV IN PRIGODNI PROGRAM V

SLOM.DOMU      
17-PON=ALBERT  8.- po n.Brezmadežne               

18-TOR= MARKO IN MARCELIJAN         8.- Po namenu.  
 19.SRE=ROMUALD    dom v Poljčanah 15,30  Po namenu
20.ČET= SV.REŠNJE TELO IN KRI  9.-Frančiška

Erker,Karl Brglez,Albin Pernat,,18.-Jezusu v zahvalo  
21-PET= ALOJZIJ  18.-Alojzija,Franc Jug,za duh.poklice   

22-SOB=TOMAŽ MORE,JANEZ Fisher

8.-po namenu sodelujočih v KS
23.12-NED= JOŽEF C.   7.- za žive in pokojne farane,

10.- Marica Požgan,Marjeta in Franc Potočnik,
 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

NAGRADNO VPRAŠANJE.
  KAKO  JE MOGOČE, DA  si DRZNE

župnik v Laporju  od vodstva KS
nekaj (!?)  ZAHTEVATI?  

VSAK    NAPISAN     PRAVILEN ODGOVOR   DOBI
PRIMERNO NAGRADO  .      

Tisti čas je Jezus 
rekel svojim učencem: 

»Še veliko vam imam povedati, 
a zdaj tega ne morete nositi. 
Ko pa pride on, Duh resnice, 

vas bo uvedel v vso
resnico, 

ker ne bo govóril sam od
sebe, 

temveč bo povedal,
kar bo slišal, in oznanjal 

vam bo prihodnje reči. 
Poveličal me bo, 

ker bo iz mojega jemal 
in vam oznanjal. 

Vse, kar ima Oče, je moje, 
zato sem vam rekel: 

Iz mojega jemlje 
in vam bo oznanjal.«

(Jn 14,15–16.26)

Jezus apostolom pred odhodom:  »Še
veliko  vam  imam  povedati,  a
zdaj ne morete nositi.«
V  življenju  je  mnogo  stvari  nejasnih.
Takrat je potrebna vera. Globoka vera.
V svojih molitvah prosimo Jezusa, da bi
zmogli z njim naprej, četudi je kdaj pred

nami tema.             Ni potrebno, da
vemo vse, 

to bi nas lahko, 
če še nismo dovolj zreli, zlomilo.

Potrebno je samo, da zaupamo. 

Tako nam bo v moči Svetega Duha
dano, da bomo zmogli nositi
vse, kar nam nebeški Oče

naklanja.
 Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah –leto C

V IMENU OČETA IN SINA IN
SVETEGA DUHA

Bog Oče, čelo predstavlja moj razum, 
mojo  sposobnost  izbiranja,  mojo  voljo  in
mojo svobodo, 
po kateri sem tvoja podoba. 

Za čelom se porajajo in rastejo moje misli,
moji načrti, moje odločitve. 

Bog Oče, polagam te na svoje čelo, 
da  bo  moje  življenje  takšno,  kot  si  si  ga
zamislil ti.

Bog Sin, Jezus, moj brat, prsi predstavljajo
moja čustva: 
sposobnost ljubiti Očeta, kakor si nas ti učil, 
veselje,  da  gremo  za  teboj  kot  svojim
Učiteljem; 
prizadevanje, da ljubimo druge, kot si ti ljubil
nas.

Bog Sin, Jezus, moj brat, polagam te v svoje
prsi, 

da bodo moja čustva vedno utemeljena v tebi.
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Bog Sveti Duh, ramena predstavljajo moj
dejavnost, 
moč, ki podpira moje izbire in moje odločitve,
moje obveznosti in moje napore, ki jih terja
pravo življenje. 

Bog Sveti Duh, polagam te na svoja ramena, 
da mi ne bo manjkala tvoja pomoč, 

da razumem Jezusa in živim tako, kot je živel
on.

Oče, Sin in Sveti Duh,
polagam vas v svoje življenje in

vam ga izročim. Amen. 
T. Lasconi, Zakladnica molitve

Nedelja Svete Trojice na neki način povzema 
razodetje Boga, ki smo ga doživljali v obhajanju
velikonočnih skrivnostih. Um in človeški govor 
nista najbolj prikladna za pojasnjevanje 
življenja Svete Trojice, odnosa med Bogom 
Očetom, Sinom in Svetim Duhom, vendar so 
cerkveni očetje že v prvih stoletjih skušali 
približati skrivnost enega Boga v treh 
osebah, ki so jo osebno doživljali v globoki 
veri.
Sveta Trojica se naseli v nas na dan našega
krsta. Ko se pokrižamo, se spomnimo, da
smo bili krščeni v imenu Očeta in Sina in

Svetega Duha. 
Teolog Roman Guardini utemeljuje znamenje
križa pred molitvijo v misli, da bi nas to dejanje
zbralo in usmerilo v Boga naše misli, srce in
voljo. Po molitvi pa se pokrižamo, da bi Božji

dar, ki smo ga prejeli, ostajal v nas. V
znamenju križa in v imenu živega Boga je tako

vsebovano oznanilo, ki rojeva vero in navdihuje
samo molitev.

Podobno, kot je Jezus apostolom obljubil, da
jih bo Duh resnice vodil do vse resnice (prim.
Jn  16,13),  se  dogaja  pri  nedeljskem
bogoslužju. Duhovniki nam od tedna do tedna
delijo kruh Božje besede in evharistije. Zato je
sveti  Arški  župnik  vernike  spominjal,  da  je
ravno duhovnik tisti, ki nas povezuje z Bogom.
Ob  rojstvu  nas  je  vključil  v  Božje  življenje,
potem  nas  spremlja  na  našem  zemeljskem
romanju.  Za  končno  srečanje  z  Bogom nas
spet duhovnik umije v krvi Jezusa Kristusa. 
V molitvi prosimo za zvestobo v pravi in globoki
veri in naj nas v tem podpira priprošnja Device
Marije. Bila je prvo bitje, popolnoma prevzeto s

Sveto Trojico. Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del



Verjamem, da je vsak od nas 
prišel na svet 

z določenim poslanstvom, 
 in ne zato, da bo enkrat umrl.

(Tomaž Humar)


Vsakdo ima svojo pot 
in svoje poslanstvo. 

Že to je v Božjih načrtih, da živim. 
In če živim z osnovno molitvi: 

zgodi se tvoja volja, 
je moje življenje smiselno in bogato.

(Franc Sodja)


Če hočem zvedeti 

za skrivnost prijatelja, 
imam za to en sam način: 

da mu prisluhnem. 
Mnogi med nami 

iskreno iščejo Boga, 
vendar pa mu nikoli ne prisluhnejo.

(Jacques Loew)



3. junij
KAREL LWANGA IN DRUGI UGANSKI

MUČENCI

V  afriško  državo  Ugando  so  kot  prvi  oznanjevalci
evangelija prišli beli očetje, in sicer leta 189. Bili so
lepo  sprejeti,  toda  čez  tri  leta  so  morali  deželo
zapustiti, ker so arabski trgovci nahujskali kralja Mtesa
zoper nje. Njegov naslednik mladi kralj  Mwanga, je
leta 1884 poklical misijonarje nazaj. Nekatere kristjane
je  povabil  celo  na  svoj  dvor  jin  jim  zaupal  visoke
službe.  Najvišji  državni  uradnik  Katikiro  je  znal
pridobiti  na  svojo  stran  kralja  in  dosegel  je,  da  so
usmrtili  anglikanskega  škofa  Hannigtona  in  nekaj
kristjanov,  češ  da  so  vohunili.  Zaslepljeni  kralj  je
sklenil,  da  bo  naredil  čisto  tudi  med  svojimi  paži.
Naslednje jutro so se morali postaviti v vrsto. Tisti, ki
molijo, so se morali postaviti na posebno stran. Med
njimi je prvi stopil Karel Lwanga, predstojnik dvornih
pažev, za njim pa je šlo petnajst drugih. Poln sovraštva
je  tedaj  kralj  izrekel  sodbo:  »Usmrčeni  boste!«
Odpeljali  so  jih  na  morišče,  ki  je  bilo  oddaljeno
šestdeset  kilometrov.  Tja  so  hodili  dva  dni.  Uboge
paže  so  po  poti  mučili  in  nekatere  celo  že  po  poti
pobili.  3.  junija 1886 zjutraj so zvezane postavili  na
morišče,  kjer  so bili  živi sežgani.  Prvi je bil  sežgan
prav njihov voditelj Karel Lwanga. 

ŠTOPAR – Miha se vrača s smučanja in na poti
pobere avtoštoparja. Vpraša ga: »A že dolgo

štopaš?« –   "Ja, kakšna tri leta." –
»Uff, v tem času bi pa že peš prišel do doma!«

 IZPIT – Stric vpraša nečaka študenta: »Kolikokrat si že
padel pri izpitu?« Ta s ponosom odvrne: »Z jutrišnjim

dnem trikrat!«


	L A P O R J E
	16.VI.2019 a W 25.teden Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@siol.net Spletna stran: http://zupnija.laporje.si
	GSM: 041/849 571 -
	JUNIJ - ROŽNIK

