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JUNIJ - ROŽNIK

17.= 11NED.=  ALBERT 7-Za farane,za še nerojene otroke,

Tone Javernik,Alojz,Alojzija,Cecijija Smogavec,
Tilka Kramberger dvojni,starši

10.- Miodrag Aksentijevič,     Bojan Sinič,     Branko,
Franc,Kristina Macuh obl.,Alojzij,Angela Ambrožič,

15.-BLAG.KRIŽA NA DOLGEM VRHU, pri Zemljakovih

18. P= MARKO IN MARCELIJAN   8.- po n. Brezmadežne,  
19.TOR=NAZARIJ                           8.-po namenu  
20.SRE= SILVERIJ                           8.-po namenu  

21.ČET= ALOJZIJ  POMEN NAJDENEGA STAREGA
KRSTNEGA KAMNA 18.-  pok.farane pokopane

okoli te cerkve– g..nadškof  Marjan Turnšek
22. PET=TOMAŽ M. IN JANEZ F.M.   18.- Ivan Košič, 

23- SOB= ATANAZIJ     11,30.- v zahvalo BOGU za 50
let zakona: Gosak Milan-Jožica,  Merc Ivan-Zdenka,
Ž= 13.- v zahvalo BOGU za 50 let zakona: Dovnik

Jože-Ana
24- 12NED  ROJ.JANEZA KRSTNIKA   7-Za farane,za še

nerojene otroke,   10.- Adolf, Mirko, Pavel, Terezija
Rak,                                     Stanko Uršič, Marija
Požgan, Marjeta,Franc Potočnik,        Ž=12.-Otto

Eichenauer,                           
   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

SPOROČILO  
 KRSTNEGA KAMNA 

CERKVE 

SV.FILIPA IN JAKOBA  
V LAPORJAH IZ LETA 1251.

1.SLOVENSKI JEZIK 1251 leta: 
V LAPORJAH (Npr.:bil sem v Poljčanah. Rodil

sem se v Lomanošah, moji živijo v Lomanošah.)

Izgovorjava  v narečju je osnova za skupni
slovenski jezik.

2. VERA, UPANJE, LJUBEZEN
KRŠČENIH

NA TEM KAMNU:
Gradili, vzdrževali so to cerkev, krasili, v
njej molili, sprejemali sveto  Obhajilo, se

spovedovali,  prosili Gospoda, da
blagoslovi skupno življenje

novoporočencev. 
Tukaj so dobivali moč in modrost za
življenje po desetih Božjih zapovedih

 (glej streho prižnice)
 od tod so spremljali duhovnika, ko je nosil
Sveto Popotnico in šel 'devat' v Sveto olje

bolnike. 
Tukaj so sprejemali moč, da so z

ljubeznijo sprejemali iz Božjih rok otroke.
Na misel jim ni prišlo, da bi se ravnali po

sistemu '  samoenotrok  ' ali  
'  samodvaotroka  .  ' 

Da niso zanikali milosti,
 sprejemali so življenje   ki so ga ob tem  

kamnu sprejeli 
smo dokaz mi.        ŽIVI
-Ž i v i m o!  ŽIVIMO!!!!

Kolikih od nas ne bi bilo, 
če bi se  naši starši ravnali

po '  samodvaotroka  '!  

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… naslednjič

In JEZUS je
govóril: 

»Kako naj
ponazorimo 

Božje kraljestvo
in s kakšno

 priliko naj ga
predstavimo?

Takšno je kot gorčíčno zrno, 
ki je takrat, 

ko se vseje v zemljo,
manjše od vseh semen 

na zemlji. Ko pa je
vsejano, 

raste in postane večje 
od vseh zelišč in 

naredi velike veje, 
tako da morejo ptice

neba 
gnezditi v njegovi senci.«

 (Mr 4,30–32)

Kolikih od nas
ne bi bilo, 

če bi se  naši
starši ravnali po
'samodvaotroka'!

http://zupnija.laporje.si/


Mr 4,26–34
SEME, KI RASTE V NJEGOVI MOČI

Jezusova prilika o Božjem kraljestvu kot 
o semenu, ki raste, razodeva nezadržno 
moč dobrega. 

S  tako močjo deluje Bog. Z energijo rastočega
semena se širi »kraljestvo« dobrega, kraljestvo

resnice in miru, Božje kraljestvo.
Človek našega časa komajda še verjame v
dobro. Dosegel je vrhunske rezultate v 
znanosti in tehniki. Osvaja vesolje, prodira 
v mikrosvetove materije in živih bitij. A 
njegova bitka za dobro, pristno in plemenito
doživlja težke poraze. Razčlovečeni odnosi
v družini, vseobsegajoči stres, moralna 
zbeganost, spletke in podkupnine, 
sumničevanja in umazana igra interesov so
očitni bolezenski znaki civilizacije, v kateri 
mu je dano živeti.
Božja beseda razsvetljuje in usmerja v 
pozitivno tudi v najbolj kritičnih in na videz 
brezizhodnih obdobjih zgodovine. 
Jezusova prilika o rastočem semenu je 
izziv človekovi izgubljeni veri in 
človekovemu upanju, ki je danes močno 
načeto.
Seme, ki klije in raste, pa naj človek bedi ali
spi, predstavlja trdnost vsega dobrega, ki

se že s tem, da je dobro, postavlja na stran
Boga. Neznatna in majhna semena

dobrega, ki vzklijejo v človekovem srcu in
se razrastejo v dobra dela, so osnovna

konstrukcija Jezusovega Božjega

kraljestva. V njegovem imenu se po vseh
celicah sveta gradi zavezništvo

pozitivnih, konstruktivnih in
dobronamernih misli, namenov in dejanj,

ki približujejo Boga kot izvir dobrega
človeku in celotnemu človeštvu.  
To je tisto malo gorčično zrno, ki je

najmanjše od vseh semen na svetu, ko pa
raste, postane večje od vseh dreves 

(prim. Mr 4).
Ko bi le znali začutiti rast Božjega kraljestva 

v nas samih in okoli nas! 
Ko je vsejano v srce človeka, raste

samo od sebe. 
To je tako čudovita stvar, kot je

čudovita rast drevesa ali rože, in tako
skrivnostna, kot je skrivnostno
zorenje otroka, ki z leti postaja

odrasel. 
Rast Božjega kraljestvo ni

odvisna od človekovih
zmožnosti in moči. Presega

človeka, saj je njegova gonilna
sila v Bogu samem, ki vsemu

dobremu, lepemu in
plemenitemu daje rast.

Po: Z. Štrubelj, Katoliški glas, 1994



Edino človek ni v celoti 
del in dar narave, 

marveč je postavljen vanjo 

kot osnutek, 
ki naj se sam dogradi, 

da bo čimbolj podoben vzoru, 
ki ga je imel Stvarnik, 

ko ga je poklical v življenje.
(Janez Janžekovič)



Rodil se je leta 789 kot sin ugledne družine v Sirakuzi na
Siciliji,  ki  je  bila  takrat  v  bizantinski  lasti.  Ko  je  v
domačem  kraju  izčrpal  vse  vire  znanja,  je  odšel  v

Carigrad.  Njegov  sopotnik  je  bil
svetniški škof Evtimij, ki se je vračal
iz  pregnanstva,  ker  je  bil  ognjevit
zagovornik  češčenja  svetih  podob.

Ob njem se je vnel za ideale meništva. Leta 843 je bil
izvoljen  za  carigrajskega  patriarha.  Ob  umestitvi  je
razglasil pomilostitev za vse skesane ikonoklaste, vsem
žrtvam preganjanja pa je zagotovil vrnitev na škofovska
in  druga  predstojniška  mesta.   Zgodovinsko
najpomembnejši  pa je bi  sinodalni  sklep, s katerim je
obnovil veljavo sedmega vesoljnega cerkvenega zbora v
Niceji leta 787 glede češčenja svetih podob in razglasitev
praznika  pravoslavja  (ortodokcije)  11.  marca  843.
Praznik obnovljene  pravovernosti  se  od  takrat  vse  do
danes na Vzhodu nadvse slovesno obhaja prvo nedeljo v
postu. Ko so mu 846 umrli trije najboljši sodelavci in
svetniški prijatelji,  ki so mu pomagali obnoviti versko
stanje po divjanju uničevalcev svetih podob, se je zatekel
v samoto, kjer je predvsem molil in pisal. Dušo je ves
vdan v Božjo voljo izdihnil 14. junija 847. Pokopan je v
cerkvi sv. Apostolov. Ob prazniku pravoslavja ob treh
velikih patriarhih vzklikajo tudi njemu.

REŠITEV  UGANKE:  V  sporu  dimnikarja  in  mlinarja,
moraš dati prav mlinarju, ker ima: »črno na belem«!

Kar boste povedali, 
naj bo izrečeno tako, 

da ne boste nikogar užalili; 
in govorite le o stvareh, 

za katere vam ne bo moglo biti žal,
da jih vsi vedo.

 (sv. Janez od Križa)

14. junij
METODIJ I.
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