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        JUNIJ  - ROŽNIK 

14.NED= VALERIJ  7- za župljane, Tone Javernik
Alojz,Alojzija, Cecilija Smogavec, pred rojstvom umr-

le otroke,      10.-Alojzija Špur, Marija Rak 
KONEC VEROUČNEGA LETA. HVALA S.NADI

FURLAN, G.MELITI RAJTMAJER in pomočnicama
G..JANI KOLARIČ in G.MAJDI GANZITTI  

15. PON= VID  8.- po n..Brezmadežne 
16.TOR= BENO           8 .- po namenu

17.SRE= ALBERT                             8 .- po namenu
18.ČET = MARKO IN MARCELIJAN  18.- v zahvalo in da

bi se zavedali veličine sporočila evharističnih čudežev
(več Google EVHARISTIČNI ČUDEŽI)

19.PET= SRCE JEZUSOVO 9.-Frančiška Erker18-
m.za duhovniške poklice,. Pavel, Kristina Sagadin    

20.SOB= SRCE MARIJINO     11.- –Marinka Bračič  
21.NED= ALOJZIJ G.    7.- za farane, za v, pokoj otrok
umrlih pred rojst.    ŽEGNANJE: SRCE JEZUSOVO
NA ŽABLJEKU 10. Anica Adelstein, Marija,Štefan

Prevolnik,  Vajs Danica obl.,, Mila,Janez Dovnik, po-
k.Samec,  po nam. živih in pok. dobrotnikov cerkve,

po nam.'ČMRLJEV'motoristov  
ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE STREHE   NA
SLOM DOMU. TR.R.56044300002921366 

BIRMA bo 12.VII, PRVO OBHAJILO V JESENI 
HVALA STARŠEM,KI STE OBDELOVALI 
BOŽJE RESNICE – POMENI MOLILI.

Tedaj je  JEZUS  rekel svojim učencem: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. 

Prosíte torej Gospoda žetve,
naj póšlje delavce na svojo žetev.«  
Teh dvanajst je Jezus poslal in jim

naročil: »Ne hodíte na pot k poganom
in ne vstopajte  nobeno samarijsko
mesto! Pojdite rajši k
izgubljenim ovcam

Izraelove hiše. Spotoma pa
oznanjajte in govorite:

›Nebeško kraljestvo se je
približalo.‹ 

Bolnike ozdravljajte, 
mrtve obujajte, 

gobave očiščujte, 
demone izganjajte. 

Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.
(Mt 9,37–38; 10,5–8)

DVANAJST IMEN Mt 9,36–38; 10,1–8

Današnji evangelij nam našteva imena 
dvanajsterih mož, ki si jih je Jezus izbral 
za apostole. Kaj vemo o njih?
Peter bo postal skala bodoče 
Cerkve. Kljub zelo človeškim 
potezam svojega značaja. Ko bi moral 
moliti, je spal; ko bi moral misliti na 
nebeško, je mislil na zemeljsko; ko bi se 
bil moral za Jezusa postaviti, je prisegal, 
da ga ne pozna.  
K Jezusu ga je privedel njegov brat 
Andrej. Tega imamo lahko za 
predstavnika ljudi, ki drugim pomagajo 
naprej, sami pa ostanejo v ozadju.
Brata Jakob in Janez sta dobila ime 
sinova groma, ker sta klicala Božjo 

kazen na negostoljubno samarijsko vas. 
Janez bo pozneje dobrohotnejši. Stal bo 
pod križem, pa ne bo rekel žal besede čez 
Jezusove morilce. Oba z Jakobom bosta
pokazala pripravljenost piti Jezusov 
kelih.
O Filipu in Bartolu vemo, da sta pod 
smokvinim drevesom modrovala, ali je 
možno, da pride Mesija iz tako 
zloglasnega gnezda, kot je Nazaret.
Tomaž se je s svojim obnašanjem za 

vedno zapisal v društvo dvomljivcev in
črnogledcev.
Iz Matejevega poklica bi mogli sklepati, 
da je bil udarjen na denar. Če bi bil res 
takšen, Jezusu in njegovemu spremstvu 
ne bi priredil velike gostije. Hvaležni smo 
mu, da si je zapomnil toliko Jezusovih 
besed in dejanj in jih ohranil v evangeliju.

O Jakobu, Tadeju in Simonu 
vemo le toliko, da so spadali med 
Jezusovo dvanajsterico.

Juda je dobro začel, slabo 
nadaljeval in še slabše končal. Koliko rajši
bi ga videli skesanega pod križem kakor 
visečega na vrvi.
Bili so ljudje, podobni nam. Zakaj je

Jezus prav nje povabil v svoj ožji
krog, ne vemo. Ni naredil iz njih

nadzemeljskih bitij. Ostali so ljudje,
kot so bili poprej. Prejeli pa so

nalogo, ki presega človeške moči:
oznanjati Božje kraljestvo.
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Storili so, kar so mogli. Česar sami
niso mogli, je storil po njih tisti, ki

jih je izbral in poslal.
Po: F. Cerar

Spotoma pa oznanjajte in govoríte: 
»Nebeško kraljestvo se je približalo.« (Mt 10,7)

Oznanjevanje kraljestva je že preveč let 
(morda celo stoletij) prepuščeno 
pridiganju duhovnika v cerkvi. 
Učinkovitost te vrste komunikacije pa 
je zelo blizu ničli – bodisi zaradi 
starinskega sloga v primerjavi s splošno
uveljavljenimi stili, kot jih uporabljata 
npr. televizija ali internet, ki poročata 
hitro, na 

kratko, konkretno – bodisi ker so
ljudje, ki so v cerkvi in

poslušajo, vse to slišali že
tolikokrat, da se jim je uprlo.

Kristjani morajo odkriti možnosti za 
oznanjevanje nebeškega kraljestva 
»spotoma«.

Družina, stanovanjski blok,
mestna četrt, delovna mesta,

kraji druženja, šola, vlak,
avtobus … so kraji, kjer so

kristjani poklicani oznanjati
kraljestvo.

Pogovori  o  aktualnih  dogodkih  in
televizijskih oddajah, o politiki, športu
in ženskah, klepeti o problemih v službi
in o draginji … so tiste priložnosti, ko
so kristjani poklicani, da predstavljajo
evangelij.

Vendar je za
oznanjevanje kraljestva

»spotoma« nujno, da
kristjani bistveno presežejo
»znanje«, ki so si ga pridobili
pri pripravi na prvo obhajilo  .  

Evangelij postane učinkovito 
mnenje, nasvet, predlog, zgled,
če ga spoznamo in 
ponotranjimo na odrasel 
način. In seveda – če ga 
resnično živimo.
M. Turnšek

V evangeliju 11. nedelje med letom nam Bog 
govori: 
»Žetev je obilna, delavcev pa malo.« 
Današnje okolje res ni primerno za rast 
duhovnih poklicev. 
Vprašajmo pa se, koliko se mi sami 
trudimo, da bi pripomogli k večjemu 
številu teh poklicev! 

Ne pozabimo, da smo vsi po krstu 
poklicani k duhovni službi, pa naj bo to v 
družini ali v župniji. Bog nam je zaupal 
pomembno nalogo. Izpolnimo jo!

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

Izročitev dneva srcu Jezusovemu

Moj Bog, podarjam ti vsa dejanja, ki jih 
bom danes storila,
v namene in v slavo presvetega srca 
Jezusovega;
vsak utrip srca, vse misli in najpreprostejša
opravila
želim posvetiti s tem, da jih pridružim 
njegovemu neskončnemu zasluženju,
ter zadostiti za svoje napake tako,
da jih vržem v ognjišče njegove usmiljene 
ljubezni.

O, moj Bog, zase in za vse, ki so mi dragi, 
te prosim milosti,
da bi popolnoma izpolnili tvojo sveto voljo,
da bi iz ljubezni do tebe sprejeli veselje in 
bolečine
tega minljivega življenja,
zato da bi bili nekoč za vso večnost 
združeni v nebesih.
Amen.Youcat – Molitvenik za mlade, sv. Terezija iz Lisieuxa

RECEPT (JO...MA..IZ R…) ZA ZAŠČITO PRED
RAZNIMI VIROZAMI: prehladom angino,

herpesom, gripo… NARIBAJ GLAVICO ČEBULE
IN JO DAJ ČEZ NOČ BLIZU ZGLAVJA. ČE SI BIL

PREPOZEN PA ŽE IMAŠ ZAČEPLJEN NOS,
TEŽAVE Z GRLOM, SI ZAVEŽI NARIBANO

ČEBULO ZAVITO V GAZO NA VRAT.
Verjemi mi, splača se poskusiti,
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