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JULIJ – MALI SRPAN

12.NED15= MOHOR IN FORTUNAT    7- za župljane,
Frančiška Erker, Franci,Tilka, str.Kramberger-Jerič

BIRMA: ZAKRAMENT SV.DUHA bo podelil g.nad-
škof Alojzij Cvikl   10.-za birmance,      Marija

Rak(Kr,V,)  Kristina,Pavel Sagadin  

 13. PON= HENRIK(HINKO)  8.-po n. Brezmadežne 
14.TOR=  KAMIL   8.- po nam (A)

15.SRE= BONAVENTURA  18.-Ivan Košič
16.ČET = KARMELSKA MB   8.- po namenu

17. PET= ALEŠ (ALEKSEJ)    18- mol..za duhovniške p.  
18.SOB= ELIJ 18.-Jožef,Franc,Marija,Frančiška Mla-

kar, Rudi Šmit, po namenu(M)
19.NED14= ARSENIJ                    7.- za farane, 10.-An-
ton Štimec obl  Roman obl.Rozika, Štefan Mlakar, .

Franc Pliberšek,starši,  Otto Eichenauer obl.

 ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE STREHE
NA SLOM DOMU. TR.R.56044300002921366 

  PRVO OBHAJILO BO  V JESENI 

RIMLJ.16 Sam Duh pričuje našemu duhu,
da smo Božji otroci.

17 In če smo otroci, smo tudi dediči:
dediči pri Bogu, sodediči pa s

Kristusom, če le trpimo z njim, da
bomo z njim tudi poveličani. 

POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENOVIL
BOŠ OBLIČJE ZEMLJE!

Zakrament SVETE BIRME – PEČAT
SVETEGA DUHA  bo našim

birmancem podelil – 
G.NADŠKOF ALOJZIJ CVIKL,

HVALA! 

SPREJMI POTRDITEV – 
DAR SVETEGA DUHA.  AMEN

MIR S TEBOJ!
IN S TVOJIMDUHOM!

AMON SARA
AUER ANIKA,
IRŠIČ VITA,

NOVAK DOLORES,
POTISK PRIMOŽ,
PUČNIK LUKA,

RAVNJAK – KUŽELJ LOTI,
SOBOTIČ-VERDNIK DAŠA,

STOJKO BRINA,
TOPOLOVEC ALEN,

VANTUR EMA 

JEZUS: SEJALEC JE ŠEL SEJAT.

Ko je sejal, 
je nekaj semena 
padlo ob pot. 

Priletele so ptice in ga pozobale.
Drugo seme 
je padlo na 

kamnita tla, 
kjer ni imelo veliko prsti. 

Hitro je pognalo, 
ker ni imelo globoke zemlje. 

Ko pa je sonce vzšlo, 
ga je ožgalo, 

in ker ni imelo korenine, 
se je posušilo. 

Spet drugo je padlo 
med trnje 

in trnje je zraslo ter ga zadušilo.
Druga semena pa so padla 

na dobro zemljo 
in so dajala sad: eno

stotérnega,
drugo šestdesetérnega 

in spet drugo tridesetérnega.
(Mt 13,4–8)

KAKŠNA ZEMLJA JE MOJE SRCE Mt 13,1–23

Božja beseda je beseda življenja, norma, 
pravilo ali vodilo življenja. 

Prerok Izaija v današnjem prvem berilu
zatrjuje, da je Božja beseda kakor dež, ki pade

na zemljo in jo naredi rodovitno. Kako to, da
blagodejni dež Božje besede v naših srcih ne
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povzroči nobene spremembe?
Mogočih je več odgovorov in vsak ga mora dati
zase, kajti vsak sebe najbolje pozna. 
Mnogokrat Božja beseda do našega srca 
sploh ne seže. Srca so kot zaprte in 
zapečatene posode. 

V njih je vse polno drugih misli, zamisli,
modrosti in skrbi, tako da za Božjo besedo ni

prostora.
Morebiti pa se Božji besedi le odpremo. Tedaj 
so na vprašanje, zakaj se tako malo 
spremenimo, možni dogovori, ki jih je dal 
Jezus, ko je apostolom posebej razlagal 
svojo priliko o sejalcu. 
Prvič: Božjo besedo slišimo, a je ne 
razumemo, pa pride hudi duh in ugrabi, kar je 
posejano v srce, ker se boji, da bi se človek v 
veri poučil in utrdil. To so semena, razlaga 
Jezus, ki so posejana ob poti. 

Potem pride seme, ki je padlo na kamnito
zemljo: to so ljudje, ki Božjo besedo z

veseljem sprejmejo, so pa površni. V cerkvi
so taki ljudje zmožni globokih in silnih čustev,

komaj prestopijo prag cerkve, pa znajo pozabiti, da
so kristjani.

Ko nastopi »vročina« življenja, seme Božje
besede usahne, ker nima korenin.

Tretje vrste poslušalci Božjo besedo z 
veseljem poslušajo, pa jim vsakdanje skrbi 
njeno seme zadušijo  . Skrbi moramo vključiti   
v molitev, saj je predmet vere vse, kar 
čutimo in doživljamo, kar nas skrbi in kar 
nas napolnjuje z veseljem. 
Jezus pravi: Storiti moramo vse, kar je v naši 
moči, pri tem pa ne pozabiti, da nad nami bdi 
ljubeči Oče. Bog ni zavarovalni zavod, h 
kateremu bi se zatekali samo v nevarnosti ali 
nesreči. Bog je Gospodar sveta, mi pa smo 

upravitelji njegovih dobrin. Posvetovati se 
moramo z njim kako naj z njimi upravljamo.
Končno Jezus pravi, da je nekaj takih, ki
Božjo besedo ne le sprejmejo, ampak jo

tudi »umevajo«, po njej živijo. To so
ljudje hvaležnega srca.

Bodimo prepričani: seme je dobro in Bog
je pripravljen dati tudi vse drugo, da

bi to seme lahko vzklilo, raslo in
dozorelo. Vprašanje je le, kakšna

zemlja je naše srce. Po: S. Čuk, Misli srca



Biti nam mora jasno: 
k največjim skrivnostim 
krščanske vere spada, 

da je bližnji resnično zanimiv, 
da je bližnji dejansko 

podoba Boga.
(Leopold Ungar)



Nikoli nisem iskala Boga kje daleč, ampak v svoji
notranjosti; 

v globini svojega bitja se družim 
s svojim Bogom.

(sv. Marija Favstina Kowalska)



Sprejmi Gospod
Vzemi, Gospod, in sprejmi 
vso mojo svobodo, moj spomin, 
moj razum in vso mojo voljo, 
karkoli imam ali premorem. 
Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. 

Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po 
svoji volji. 
Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.
Amen.

Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Ignacij Lojolski

Dragi mladi, danes bi vam rad z velikim poudarkom in velikim
prepričanjem povedal iz izkušnje svojega dolgega življenja:
ne bojte se Kristusa! On ne vzame ničesar, on daje vse. Kdor
se mu izroči, prejme vse stokratno nazaj. Da, »odprite, še
več, podrite vrata za Kristusa!« (sv. Janez Pavel II.) – potem
boste našli resnično življenje.

AP.PAVEL RIMLJANOM 14 Kajti vsi, ki se dajo
voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.  
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