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        JUNIJ  - ROŽNIK 

21.NED12= ALOJZIJ G.    7.- za farane, za v, pokoj
otrok umrlih pred rojst.    ŽEGNANJE: SRCE JEZU-

SOVO NA ŽABLJEKU 10. Anica Adelstein,
Marija,Štefan Prevolnik,  Vajs Danica obl.,, Mila,Ja-
nez Dovnik, pok.Samec,  po nam. živih in pok. do-

brotnikov cerkve, Mirko Dovnik,Slavko Šticl,  po
nam.'ČMRLJEV'motoristov  

22. PON= TOMAŽ M.ORE          8.- po n..Brezmadežne 
23.TOR= JOŽEF         17 .- Marija Rak 8.-dan

24.SRE= ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA   8.- po namenu
25.ČET =VILJEM  18.- v zahvalo in da bi se zavedali ve-

ličine sporočila evharističnih čudežev  ZA DOMOVINO
(več Google EVHARISTIČNI ČUDEŽI)

26.PET=IREHEJ  18- m.za duhovniške poklice,. Kristi-
na Pavel, Sagadin    

27.SOB= EMA KRŠKA, CIRIL, K=18.-Andrej Kurnik 

  28.NED13= IRENEJ  7- za župljane,  pred roj-
stvom umrle otroke,  10.- Starši Bezget-Gajšek,

Anton.Marija,Alojz Sagadin,starše,                     Mari-
ja Rak(Kajeva)    

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

BIRMA bo 12.VII, PRVO OBHAJILO V JESENI 
 

JEZUS: Kar vam pravim v temi, 
povejte pri belem dnevu; 

in kar slišite na uho, 

oznanite na strehah. 
Vsakega torej, 

ki me bo priznal pred ljudmi, 
bom tudi jaz priznal

pred 
svojim Očetom, ki je

v nebesih. 
Kdor pa me bo 

zatájil pred ljudmi, 
ga bom tudi jaz zatájil

pred 
svojim Očetom, ki je v nebesih.

(Mt 10,27; 32–33)

NE BOJTE SE Mt 10,26–33

 V  današnjem  evangeliju  kar  trikrat  slišimo:
»Ne bojte se!« Najprej Jezus pravi: »Ne
bojte se ljudi!« Ljudje sodimo po videzu, Bog
sodi po namenih našega srca. Prišel bo dan,
ko  se  bodo  razkrili  nameni  vseh  src  javno,
vpričo  vsega  človeštva,  in  takrat  se  bo
videla prava vrednost človeka. Če se v
življenju ravnam po načelu Bog me vidi, zlepa ne
bom neiskren,  dvoličen.  Če imam pred očmi
dejstvo: Bog me vidi in pozna do najglobljega
kotička   srca,  bom  iskren  in  se  ne  bom
pretvarjal  pred  ljudmi.  Tudi  se  ne  bom
pretirano  »grizel«  zaradi  takšne  ali
drugačne sodbe ljudi.  Če me hvalijo,  sam
najbolje vem, koliko sem vreden. Vem, da bi
lahko  bil  boljši,  če  bi  koristno  uporabil  vse
Božje darove, zato me nobena hvala ne bo
prevzela. 
Če me upravičeno grajajo, si bom grajo vzel k

srcu in se bo poboljšal. Če pa graja ni
upravičena, me ne bo potrla, zavedajoč se, da
je pomembno edino to, kaj o meni sodi Bog.

Trudil se bom biti čim boljši v njegovih očeh. In
če bom dober v Božjih očeh, tudi v očeh ljudi

ne bom mogel biti slab.
Potem smo slišali Jezusove besede:

»Ne bojte se tistih, ki umorijo telo,
duše pa ne morejo umoriti.«

Vsa zgodovina krščanstva je hkrati zgodovina
mučencev – doslednih Jezusovih učencev, ki
so radi žrtvovali svoje življenje, da so ohranili

nedotaknjeno zvestobo svojemu Gospodu.
Vsaka bolečina, ki jo sprejmemo iz ljubezni do

Boga in se uresničuje v medsebojni človeški
ljubezni, se spremeni v biser. Poveličana bo

ljubezen mater, ljubezen trpečih, bolnikov,
ostarelih, zapostavljenih in preganjanih, tistih,
ki jih svet – in ponavadi mi z njim – zaničuje,

gleda postrani. Dan, ko bo Bog sodil
svet, nam pripravlja velikanska

presenečenja. Od nas je odvisno, ali
bodo ta presenečenja za nas ugodna ali

neprijetna.
 Pomembno je vedeti: Bog stalno bedi nad 
nami. Če skrbi za ptice, kot so vrabci, ki 
niso ne posebno lepi in niti kakšni prijetni 
pevci, bo menda skrbel za nas, ki nam je 
zaupal tako dragocene darove: svobodno 
voljo, razum, posvečujočo milost.

Predvsem naj se ne bojimo priznati njega
pred ljudmi. Naj se ne bojimo pokazati, da

smo njegovi učenci. Vendar Jezus ne
misli toliko na slovesne izjave in
priseganja, da smo verni, misli

predvsem, da ga ne zatajimo s svojim
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življenjem.  
Po: S. Čuk, Misli srca

ZNAMENJA 
Minsko polje,
Zrušen most,

Nevarna  cesta, 
in podobno
 pomenijo, 

da jh moram zapaziti in upoštevati,
 če  hočem ostati živ-

ZNAKE NA POTI  NA CESTI
  moram opaziti in se po njih
ravnati, če hočem priti do

željenega cilja.
  V ŽIVLJENJU MI BOG DAJE

ŽIVLJENSKO VAŽNA
ZNAMENJA  MIMO KATERIH

NE SMEM KAR TAKO ITI,
MORAM JIH DOBRO

PREBRATI,     SPOZNATI,
PREMISLITI, OSVOJITI

SPREJETI  IN SE PO NJIH
RAVNATI. 

Naštejmo neka: KRIŽ OB POTI,
CERKEV IN V NJEJ PRESVETO

OBHAJILO –JEZUS,
<S SVOJIMI ZVONOVI…

EVROPSKA ZASTAVA, kako je

nastala IN KAJ POMENI s
svojimi simboli.

Vsakemu človeku, ki vsaj malo
poskuša moliti, Jezus tudi po

Mariji  daje znamenja, odgovarja
na naše molitve..FATIMA,

MEDŽUGORJE…
SPOMNIMO SE:

EVHARISTIČNIH ČUDEŽEV,
naštejmo neke; v 8 stoletju v
južni Italiji, ustanovlje praznik

TELOVA V Severni  Italiji,
Argentina 1950 leta. Poglejmo

Googl - evharistini čudeži, ali pa
prelistajmo stare oznanilne

lističe. Pretresljivo pričevanje
učenjaka z.v NewYorku:

»g.profesor, kako je mogoče, da
ste mi prinesli ta kos srca še

živega k meni, ko ste ga izrezali
iz prsi mrtvega moškega? Kako
je mogoče, da to meso še vedno
živi?« Potem pa  RES JEZUSOV
ČUDEŽ, VEDEL SEM, A SEM NA
NJEGA PREMALO OPOZARJAL.
TA SRČNA MIŠICA, KI SE ZDAJ

NAHAJA V JUŽNI ITALIJI,
ARGENTINI PA ŠE KJE, sam

najdi od kdaj PRIPADA ISTEMU
ČLOVEKU IN ŠE ZDAJ ŽIVI. 

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.« 

orožje 

!? 'LÜK' ?! 
In to orožle raste v naši LKARIJI, ČE BI KOMU

TA BESEDA BILA TUJA, NAJ JO NAJDE V
SLOVARJU POD 'ĆEBULA'.  

Zdaj pa prisluhnimo bojnemu načrtu starke
JOŽEFE M. iz R.: 1.glavico luka naribajmo in jo

postavimo čim bliže vzglavja kjer spimo.
2.v slučaju   lenobe, ko nisi storil po št.1. se potrudi
in nariban sveži luk zavij zjutraj v gazo, zaveži okoli

vratu in pojdi mirno na svoje delo, službo, šolo… 
Pazi, če bo kdo v tvoji soseščini vihal nos je znak,
da moč tega tajnega orožja že osvobaja njegove

dihalne poti 'koronavirosove' nadlege.
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