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JULIJ – MALI SRPAN

 5.NED14= CIRIL IN METOD    7.- za farane, Anton Kašl
.     10,-Terezija Drobne 8.d,Alojzija Špur,Martin Re-
bernak, Pavel.Kristina Sagadin,  Mirko Dovnik, Slav-

ko Šticl,   
 6. PON= MARIJA GORETTI        DEVETDNEVNICA 18.-po

n. Brezmadežne 
7.TOR=  VILIBALD    18.-srečanje birmancev z nad-

škofom, 19.-za birmance Terezija Drobne,
8.SRE= KILIJAN         DEVETDNEVNICA  18.- po namenu
9.ČET =VERONIKA  DEVETDNEVNICA 18.- po namenu
10. PET=AMALIJA  (ALMA)    18- mol..za duhovniške p.

devetdnevnica SV.DUHU, za birmance
11.SOB= BENEDIKT          DEVETDNEVNICA 18.-Ogrizek
12.NED15= MOHOR IN FORTUNAT    7- za župljane,

Frančiška Erker  BIRMA: ZAKRAMENT SV.DUHA
bo podelil g.nadškof Alojzij Cvikl 10.-za birman-

ce, Marija Rak(Kr,V,)  Kristina,Pavel Sagadin  
 ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE STREHE
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  PRVO OBHAJILO V JESENI 

 zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. Dali smo mu
vzorec in je rekel: »Oseba, ki je imela to srce, je

morala biti zelo maltretirana, ker je njegovo srce
pokazalo, da je bil zelo pretepen. Bil je mučen.«… 
»Toda nekaj pa mi moraš razložiti: kako je možno,
da je med tem, ko sem jaz proučeval ta vzorec, 
tkivo utripalo in bilo. Torej mi razloži, kako si 
lahko vzel ven srce mrtvega moškega in mi 
prinesel še     živega v NewYork v moj laboratorij  ?«… 
»Prof. Zugibe, to ni to, kar vi mislite,

 to je posvečena hostija, ki je pričela krvaveti. (več

GOOGL EVHARISTIJA,- ČUDEŽI

NE SPREGLEJ 
JEZUSOVA PRISOTNOST V SVETI HOSTIJI,

PRISOTNOST MARIJINEGA SRCA V SVETOVNEM
DOGAJANJU, npr.:dogodki po 25.III.1984

Tisti čas je Jezus
govoril: 

Jaz sem dobri pastir. 
Dobri pastir da 

svoje življenje za ovce.
 Najemnik in tisti, ki ni

pastir 
in ovce niso njegove, 

ko vidi, da prihaja volk, 
ovce pusti in zbeži – 
in volk jih pograbi 

in razkropi –, ker je najemnik 
in za ovce ni v skrbeh. 
Jaz sem dobri pastir 

in poznam svoje 
in moje poznajo mene, 
kakor mene pozna Oče
 in jaz poznam Očeta; 

in svoje življenje 
dam za ovce.

 (Jn 10,1–15)

Jn 10,11–16

DOBRI PASTIR JE …

V zgodovini Izraela je bilo mnogo pastirjev. 
Nekateri so bili dobri in skrbni. Nihče pa ni 

vzbudil toliko pozornosti kot Jezus Kristus. 
Ljudje so njegove besede dojeli kot vir in 
smisel življenja. Njegova dela so pomenila 
skrb in bližino.

Dobri pastir skrbi za čredo. Ni izven črede,
ampak se nahaja sredi črede. Pomenljivo je

povedal papež Frančišek: »Pastir mora imeti
vonj po ovcah.« Odsotnost tega vonja

dokazuje, da ne pase ovac, ampak jih samo
izkorišča sebi v prid. Taki so najemniki, ki

zbežijo pred volkovi. Njihova edina skrb
je prodaja črede, zaslužek in bogatenje.

Dobri pastir pozna svoje ovce in ovce
poznajo njega. To ni umska sposobnost

spomina, ampak mnogo več. Poznati
ovce pomeni hoteti jim dobro, ljubiti jih,

za njih celo darovati življenje. Z
Jezusom Bog vstopa v človeško

zgodovino. Njega so napovedovali preroki,
da bi zbral razkropljene v skupnost Božjih
otrok. Jezus kot Dobri pastir pooseblja

veličino in hkrati nežnost Boga. Odnos
pastirja do ovac primerja z odnosom med
njim in Očetom. Kot je Oče vreden Sinove

ljubezni, tako so ovce vredne pastirjeve
ljubezni. Pomeni, da Jezus, Dobri pastir,

nič manj ne ljubi ljudi, kot ljubi
svojega Očeta. 

Gre za brezpogojno ljubezen, ki se za nas
do konca daruje na križu. »Dobri pastir da
svoje življenje za ovce«. Krotko je dovolil,
da so ga ponižali v klavno ovco.
Jezusovo obljubo, da mora poskrbeti tudi za
ovce, ki niso iz tega hleva in jih pripeljati in

bodo poslušale njegov glas in bo ena čreda,
en pastir, sta kot Božji klic dojela sveta brata
Ciril in Metod. Zapustila sta domači
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Solun, se odpovedala visoko
razvitemu kulturnemu prostoru

Bizanca, varnosti grške tradicije in
se odzvala prošnji moravskega

kneza Rastislava ter leta 862 odšla
misijonarit med Slovane. Širila sta

krščansko oznanilo med naše
prednike. Gotovo je bilo zanju

najbolj boleče, da so nekateri, ki so
se imeli za dobre pastirje, ovirali

njuno delo. V bogoslužju niso trpeli
slovanskih besed. Niso dojeli, da v

čredi ne sme biti diskriminacije.  

Ljubezen Dobrega pastirja
ni selektivna in nikogar ne
izključuje. Število v čredi ni

omejeno, ampak je neskončno.
Med ovcami ni razlik. Edina

skrb Dobrega pastirja je torej,
da se katera od ovac ne izgubi.  

Po: dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Človeško srce je ustvarjeno 
iz ljubezni in za ljubezen. 

Ustvarjeno je namreč 
po Božjem srcu. 

Ni večjega vzora za človeka 
kot prav tisti, po čigar podobi 

je bil ustvarjen. 
(Ciril Sorč)

 OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU

»Ne moreš biti drugega kot domoljub. Kdor svojega 
doma in svoje domovine nima rad, nima ničesar in 
nikogar rad. Če ne bomo domoljubi, smo ob 
današnji globalizaciji zapisani odmrtju. 
Domoljubna vzgoja nam manjka. Ko sem 
pred davnimi leti prvič pripotoval v Švico,
me je presenetilo, kako so že ob 
skromnem prazniku kantona na vseh 
hišah vihrale zastave. Pri nas pa je 
marsikdaj ravno obratno. Ob državnih 
praznikih vidiš ulice, kjer niti na eni 
zasebni hiši ne visi zastava. Domoljubno 
vzgojo v smislu slovenstva sem v 
otroških letih užival doma, v takratnem 
družinskem okolju, že v letih Kraljevine 
Jugoslavije. Oče me je večkrat prosil, naj 
mu ob smrti v krsto položimo trak 
Akademskega društva Danica z barvami 
slovenske zastave. In v takšnem 
domoljubju sem tudi vzgajal svoje otroke.
Oče in mati sta prva, ki v srca svojih 
otrok sadita ljubezen do slovenske 
besede, ki je najmočnejše jamstvo za 
ohranjanje narodne zavesti in za obstoj 
slovenske države.«

Prof. dr. Kajetan Gantar

Po svetu je veliko naših ljudi, ki so iz
različnih razlogov za stalno zapustili

domovino in se naselili v tujini. Kot verni
ljudje na nedeljo Slovencev po svetu še

posebej mislimo nanje, prosimo za
njihovo trdnost v veri in zvestobo

svojemu narodu ter domačemu ognjišču.
V molitvi se danes še posebej povežimo

z njimi – naj nas povezuje skupna

ljubezen do domovine ter do Jezusa in
naše skupne nebeške matere Marije.

Ne velja le: 
kakršna molitev, takšno življenje, 

temveč tudi: 
kakršno življenje, takšna molitev.

(Venčeslav Vrtovec)



Vsak človek je k čemu poklican, 
k čemu skromnemu 

ali k čemu veličastnemu. 
Največji ni najvišji, temveč tisti, 

ki je najbolj zvest Božjemu Duhu.
(Jean Guitton)

Biti morate kot okno, 
skozi katero hoče sijati na svet

Božja dobrota.
 (Edith Stein)



»Ernest, glede na to, da sva se pravkar vrnila z
dopusta, prosim ne stopaj na tehtnico 

dokler ne preverim 
ali ima veljavno garancijo.«
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