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JUNIJ - ROŽNIK

3.= KATEHETSKA NED.=  KAREL L. 7-Za farane,za še

nerojene otroke, Julijana,Franc Rak obl.,Franc Erker
10.- Amalija Španring, Bojan Sinič,Matilda Korošec,
Elizabeta Fregl, Zvonko Korošec              SPRIČEVALA

4. PON= FRANČIŠEK C.,KRISTA   8.- po n. Brezmadežne,  
5.TOR= BONIFACIJ,IGOR                           8.-po namenu  
6.SRE= NORBERT,BERTRARND OGL.  8.-po namenu  

7.ČET= ROBERT,BOGUMIL                             8.-po namenu  
8. PET=  SRCE JEZUSOVO, MERARD             9.-  Ivan
Košič, Stanko Uršič        18.-v zahvalo B.Usmiljenju
NA ŽABLJEKU NOČNO BEDENJE:    21.--slavljenje

22.-na č.Srcu Jezusovemu, 24.-na č.Srcu Marijinemu
9- SOB=       SRCE MARIJINO  PRIMOŽ IN FELICIJAN

K= 18.-  Amalija Španring   
 10- NED   BOGUMIL     7-Za farane,za še nerojene otroke,

-ŽEGNANJE=ŽABLJEK=10.-Alojz,Amalija Ganzitti,
Jožef Žolger,    Franc(ml.) Koščak,starši Pristovnik,

Ljudmila,Janez Dovnik,sor.Samec,
pok.Hajšek-Pernat,    Zvonko Korošec,
Elizabeta Fregl,    Pepca,Alojz Korošec                                    

   kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  in v Laporju v dneh skozi

teden- PATER KOS MILAN O41260724    

ODPOVED – »Že večkrat sem bil odpuščen iz službe,
toda tako obzirno, kot je to naredil moj zadnji šef, ni storil
še nihče,« razlaga Jože svojemu prijatelju.  – »Ja,  na
kakšen  način  pa  te  je  odpustil?«  –  »Prijazno  me  je
povabil v svojo pisarno ob tem pa dejal: Ne vem, kako
bomo shajali brez vas. Toda od prihodnjega tedna bomo
tvegali ta poskus.« 

Učenci v soboto
smukajo klasje

MARKO 2,23 Neko soboto je JEZUS šel skozi
žitna polja, in njegovi učenci so spotoma

začeli smukati klasje.  
 Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj
delajo v soboto. To ni dovoljeno!«  

 Rekel jim je: »Ali niste nikoli brali,
kaj je storil David, ko je potreboval

in je bil lačen sam in tisti, ki so bili z
njim?

 Kako je ob času vélikega duhovnika
Abjatárja stopil v Božjo hišo in jedel

položene hlebe, ki jih smejo jesti
samo duhovniki, in jih dal tudi tistim,

ki so bili z njim?« 
 Nato jim je govoril: »Sobota je

ustvarjena zaradi človeka in ne
človek zaradi sobote.  

  »Sobota vam je bila izročena, vi pa niste bili izročeni soboti. Kajti Božje
zapovedi so bile dane človeku, da bi po njih živel in ne da bi po njih

umrl.«

Zato je Sin človekov gospodar tudi
sobote.«  

Mož s suho roko
MARKO 3 1 Jezus je spet šel v shodnico in
tam je bil človek, ki je imel suho roko.  
  Prežali so nanj, ali ga bo ozdravil v

soboto, da bi ga tožili.
 Tedaj je rekel možu s suho roko: »Vstani

in stopi v sredo!«
 Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto
delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali

uničiti?« Ti pa so molčali.  

Ali se sme v soboto: Jezusovo vprašanje ne zadeva le
judovskega legalizma ali pravega smisla sobote, ampak

predvsem postavlja Jude pred nujnost odločitve o tem, kdo
je pravzaprav ta, ki z ozdravljanjem ne izpričuje le svoje

čudežne moči, ampak tudi suverenost nad postavo:
»Žarišče tega odlomka je v osnovi kristološko« (R. A.

Guelich).  

 Jezno jih je premeril z očmi
in žalosten nad

zakrknjenostjo njihovih src
rekel človeku:

»Iztegni
roko!« Iztegnil jo je

in roka je bila ozdravljena. 
6 In farizeji so takoj odšli in se
s herodovci posvetovali zoper

njega, kako bi ga umorili.  
 

Mr 2,23–3,6
DANES NIMAM ČASA

Ali se nam ne dogaja, da ob vsej 
zaposlenosti in ihtavi dejavnosti pozabljamo 
na bistveno? Naši dnevi so izpolnjeni z 
neštetimi obveznostmi, naš rokovnik je 
prepoln in včasih v njem že zmanjkuje 
prostora, kamor bi vpisali naloge, ki nas še 
čakajo. Dnevi, tedni, meseci nam minevajo v 
zasopli naglici. Potem se pa kakšen večer 
nenadoma zdrznemo in zavemo, da smo ob 
vsem tem pozabili in zanemarili bistveno. 
Ugotovimo, da smo si vzeli premalo časa 
zase, za družino, za tihoto, molitev, 
predvsem pa za sočloveka, za obisk, na 
katerega je kdo spet zaman čakal.
Takrat se navadno vključi naš samoobrambni

mehanizem. Takoj imamo pri roki
vsakovrstne izgovore: »Saj nimam časa.

http://zupnija.laporje.si/


Toliko dela je.« Najpogostejše opravičilo!
Kolikokrat nam prav pride! A če bi bili res

iskreni, bi morali oddati še eno kratko
besedico: nimam časa zate. Kajti vsak dan

imamo vsi zemljani do sekunde enak
odmerek časa: 24 ur. Izgovor »Nimam

časa« pomeni torej: Nekdo drug je zame
pomembnejši, nekaj drugega sem postavil

na prvo mesto. Toliko imam časa za
nekoga, kolikor je tisti človek zame vreden.«

»Sin človekov je Gospod tudi sobote,« je
rekel Jezus. To se pravi: Gospod in gospodar

naših delovnih in prazničnih dni, gospodar
našega časa. 

Nismo si sami izbrali, kdaj hočemo
priti na svet, in tudi čas našega

odhoda nam je neznan. Nekdo drug
je gospodar našega časa.

V resnici ne potrebujemo več časa, ampak modrosti, 
 da bi vse ure prav izrabili.   Nekaj ur moramo

prihraniti za stvari,   ki niso ukaz in
dolžnost:

za tihoto in zbranost, za igro in
razvedrilo,

za ljudi ob poti našega življenja,
ki potrebujejo človeka.

Vsaka ura je kot košček njive, ki bi jo
morali preorati in v brazde posejati

ljubezen, take misli in besede, ki bodo
obrodile dober sad.

Bogdan Dolenc, Sejalec

Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, 
da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas.
2 Kor 4,7

Zaklad je Božja beseda. Lončene posode smo mi, 
Cerkev.
Mi pa nismo radi lončene posode, zato poskušamo na

vse načine in z vsemogočimi 
utemeljitvami zaščititi lončevino z 
oklepom človeške moči.
Toda pod železom »zaklad« izgublja
jasnost, moč oznanjevanja in 
pričevanja ter prodornost.
Kljub temu se le redkokdaj zgodi, da
bi znova začeli uporabljati lončevino
iz prepričanja. Največkrat mora 

posredovati Bog z macolo zgodovine. 
Papeška država se v času bojev za združitev Italije ni 
»predala«, temveč jo je osvojila vojska ...
Italijanska krščanskodemokratska stranka je zaradi 
številnih nepravilnosti že skoraj propadla, ko so 
škofje še vedno priporočali vernikom, naj jo volijo ...
Ko so posode spet lončene, se pojavi strah, da se 
bodo razbile. V resnici pa zaklad spet dobi svojo
moč: stoletja papeži niso bili več tako
oznanjevalsko močni kakor po padcu papeške
države. Kdo bi vedel? Mogoče bo evangelij, ko
bo odpadel oklep »Bi rad šel k birmi? Bi se rada 
cerkveno poročila? Potem ...«, tudi za otroke in 
mladino spet postal dobra novica za življenje.
Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Pokliči nas
Gospod Jezus, 

ki si poklical 
kogar si hotel, 
pokliči mnoge 

med nami 
na delo za

Tebe, 
na delo s Teboj.Ti, ki si tiste, katere si poklical, 
razsvetlil s svojo besedo  in si jih podpiral v težavah, 
razsvetli nas z darom vere vate.
In če pokličeš koga od nas, da ga popolnoma posvetiš
zase, naj tvoja ljubezen  ogreva ta poklic 

od vsega začetka

in stori, da raste in vztraja. sv. Janez Pavel II.

Velika in  mogočna je Marijina oblast  in  moč njene
priprošnje. To nam dokazujejo številni čudeži, ki so se
od nekdaj godili na Marijino prošnjo – toliko Božjih poti
in  očitnih  znamenj  Božjega  usmiljenja,  toliko
ozdravljenih bolnikov, spokorjenih grešnikov, žalostnih
potolaženih, celo mrtvih, ki so oživeli. Sveti Bernard
pravi: »Še nikoli ni bilo slišati, da bi kdo zapuščen bil,
kdor  je  k  tebi,  Marija,  pribežal  in  se  tvoji  prošnji
priporočil.« Marija je pomočnica kristjanov, mati vsega
usmiljenja. Kako nesrečni so torej  tisti,  ki Marije ne
častijo  in  vanjo  ne  upajo;  Marijine  podobe  ne
upoštevajo in se Marijini prošnji ne priporočajo.

Povzeto po: Krščanska beseda Antona Martina Slomška

Ime Bonifacij pomeni »dobrotnik« »človek, ki dela 
dobro«. In ta pomen je sv. Bonifacij, apostol 
Nemčije, tudi potrdil. Njegova domovina je bila 

Anglija. Rodil se je okoli leta 673 in 
nosil ime Vinfrid. Že v mladih letih je 
stopil v samostan in se poglobil v študij. 
Nekaj časa je bil učitelj gramatike v 

samostanski šoli. Ko se je bližal štiridesetemu letu, je 
v sebi začutil klic za misijonsko delo na evropski 
celini. Leta 718 je zato odšel v Rim, kjer je od papeža
dobil vsa pooblastila za oznanjevanje evangelija. V 
znamenje svoje povezanosti z rimsko Cerkvijo si je 
tedaj vzel ime Bonifacij. Odšel je v pokrajino Hesen, 
kjer je spreobrnil mnogo ljudi in ustanovil tudi 
samostan. O tem nepričakovanem uspehu je poročal 
papežu. Ta ga je posvetil v škofa in mu naročil naj 
organizira cerkveno življenje na področju nemško 
govorečih rodov. Ko je začel delati red v sami 
krščanski skupnosti ter je grajal samovoljo plemičev 
in škofov, je naletel na oster odpor. V okolici Utrehta 
leta 753 ga je napadla skupina poganov, ki so ga 
pobili z mečem. Njegovo truplo so verniki kasneje 
zmagoslavno prepeljali v Fuldo, kjer je dane sedež 
nemške škofovske konference.



 Živa je govorica, kadar govorijo dela.
(sv. Anton Padovanski)

5. junij
BONIFACIJ
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