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

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

29. PON= PETER IN PAVEL          9.-Frančiška Erker 
30.TOR=  RIM.MUČENCI 14 .-Terezija Drobne pogreb

1.SRE= ESTERA           8.- po namenu
2.ČET =PTUJSKOGORSKA MB 8.- v zahvalo na č.P MB
3.PRVI PET=TOMAŽ      18- m.za duhovniške poklice
Martin Repnik, 8.dan  devetdnevnica SV.DUHU

4.P.SOB= URH,ELIZABETA,  18.-na č. Srca MARIJINEGA
5.NED14= ALOJZIJ G.    7.- za farane, Anton Kašl .

10,-Terezija Drobne 8.dan, ,Alojzija Špur, Pavel.Kri-
stina Sagadin,  Mirko Dovnik, Slavko Šticl,   

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

BIRMA bo 12.VII, 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 New York v moj laboratorij  ?«… 
»Prof. Zugibe, to ni to, kar vi mislite,
 to je posvečena hostija, ki je
pričela krvaveti. (več  GOOGL

EVHARISTIJA,- ČUDEŽI

JEZUS:  Kdor ne sprejme
svojega križa 

in ne hodi za menoj, 
ni mene vreden. 

Kdor najde svoje življenje, 
ga bo izgubil, 

in kdor izgubi svoje življenje 
zaradi mene, 
ga bo našel. 

Kdor sprejme vas, 
sprejme mene; 

in kdor sprejme mene, 
sprejme tistega, 
ki me je poslal.

(Mt 10,38–40)

 Mt 10,37–42

JEZUSOV UČENEC NE SME BITI
RAZDVOJEN

 Današnje  bogoslužje  nam  predstavlja  zadnje
stavke  misijonarskega  govora,  s  katerim  Jezus
poučuje dvanajstere v trenutku, ko jih prvič pošilja v
misijone po vaseh Galileje in Judeje. V tem govoru
poudari     dva  bistvena  vidika  za  življenje
učenca – misijonarja:
prvi je ta  , da je njegova vez z Jezusom  
mo  č  nejša kakor katera koli druga vez;      
drugi pa je, da misijonar ne prinaša

sebe, temve  č   Jezusa   in po njem   ljubezen  
nebeškega Očeta.  

Ta dva vidika sta povezana, saj bolj ko je Jezus
središče tako srca kot življenja učenca, toliko 

bolj je ta učenec »prozoren« za to navzočnost. 
»Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni
mene vreden ...« pravi Jezus. Ljubezen očeta,
nežnost matere, lepo prijateljstvo med brati in
sestrami,  vse  to,  čeprav  zelo  dobro  in
upravičeno, ne sme nasprotovati Kristusu. Ne
zato, ker bi od nas zahteval, da smo brez srca in
brez hvaležnosti, nasprotno – ker je do učitelja
potreben  prednostni  odnos.  Za  kateregakoli
učenca, tako laika, laikinjo, duhovnika, škofa …
mora biti to prednostni odnos.

Devica Marija je osebno okušala, kaj
pomeni ljubiti Jezusa in odtrgati se od sebe

same ter dati nov pomen družinskim
vezem, izhajajoč iz vere vanj. Naj nam s

svojo materinsko priprošnjo pomaga, da bi
bili svobodni in veseli misijonarji

evangelija.
Po: papež Frančišek

Prav prisrčno sporočilo ima današnje prvo
berilo: pobožna in priletna zakonca sta z

izredno gostoljubnostjo sprejela Božjega moža
preroka Elizeja in mu pripravila posebno

sobo. Rekla sta: »Svet človek naj ostane pri
nas.« Naj bo tudi naša želja bivati skupaj s
svetimi ljudmi in da bi postajali sveti, da si

bodo drugi želeli naše družbe.
Vsekakor pa se kristjanova svetost začne že

pri krstu, v katerem smo bili s Kristusom
pokopani v njegovo smrt. V krstu umiramo,

da v Kristusu zaživimo. Novi človek je po
Kristusu ustvarjen, se po njem zgleduje in se

trudi živeti, kakor je živel on. Zaradi vsega
tega smemo upati, da bomo z njim živeli tudi v

večnosti. Po: Molimo s Cerkvijo, leto A–3
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»Kdor dá piti samo kozarec hladne
vode

enemu izmed teh malih, ker je moj
učenec,

resnično, povem vam, ne bo izgúbil
svojega plačila.«

(Mt 10,42)

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« me
vsega prevzame.

Ti ne bi uporabil tega pridevnika, če ne bi
sam izkusil,

kaj pomeni v zadušljivi vročini kozarec
hladne vode.

Rad si te predstavljam, kako počasi srkaš
kozarec hladne vode

in pri tem občutiš prijetno olajšanje
ter s hvaležnostjo gledaš prijatelja, ki ti ga je

ponudil.
Gospod Jezus, človeški um si ne bi znal

izmisliti Boga,
stvarnika morij in rek, ki se razveseli
in je hvaležen za kozarec hladne vode.

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« mi da
moči,

ker mi zagotavlja, da razumeš vse odtenke
naše človeškosti in naše slabotnosti.

Gospod Jezus, ta tvoja beseda »hladna« me
obvezuje.

Govori mi, da ni dovolj narediti kaj,
da bratje in sestre ne bi umirali od žeje.

Ti želiš, da vsem omogočimo uživati
ob osvežitvi s krepčilnim kozarcem hladne

vode.Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

Nenavadna sreča
Nenavadno je.

Sreča ne prihaja z bogastvom.
Bogati ljudje so redko veseli

ljudje.
Nenavadno je.

Sreča tudi ne pride,
če delaš samo to, kar te veseli.

Nihče ti ne more reči,
kaj moraš delati, da boš

v svojem enkratnem življenju
srečen.

Sreče ne merimo na metre.
Sreča je za vsakega drugačna.

Toda obstajajo poti,
po katerih svojo srečo

zagotovo zgrešiš.
Se kdaj spomniš na

dobrih starih deset Božjih zapovedi?
Mogoče si že kdaj pomislil,
da naj bi prav te zapovedi

stale napoti tvoji sreči.
Toda najlepši dnevi življenja

so prav takrat,
ko si v popolnem sozvočju z njimi,

ko imaš čisto vest,
ko živiš v iskreni ljubezni.

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan



Svoboda, ki nam jo je podaril Bog, se poraja samo z
vsakdanjim, osebnim iskanjem resnice … 

Vsi, ki hočejo svobodo samo zase, jo kradejo drugim. 
 (Tonino Lasconi)

27. junij
EMA KRŠKA

Trdnega dokaza, kdaj se je Ema rodila in
kakšnega rodu je bila – nemškega ali

slovenskega – nimamo. Po starem izročilu naj bi
se Ema rodila leta 983 na gradu Pilštajn na

Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se
je počutila domačo med preprostimi in revnimi.
Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da

se nauči uglajenega vedenja in se primemo
izobrazi. Ob cesarju Henriku II. in cesarici

Kunigundi, ki ju Cerkev časti kot svetnika, je
tudi sama rasla v veri in svetosti. Na dvoru je

Ema srečala Viljema, mejnega grofa, s katerim
sta se nato poročila in postala upravitelja

precejšnjega dela sedanjega slovenskega ozemlja.
Bila sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška

gospoda. Ko je Ema izgubila moža, se je odrekla
vsemu in je začela velikodušno razdeljevati svoje

imetje v korist ljudstva in Cerkve. Njeno
največje delo je bil samostan benediktink v Krki

na Koroškem, ki je postal sedež
novoustanovljene škofije (od leta 1786 ima sedež
v Celovcu, še vedno pa se imenuje krška). V tem
samostanu je Ema preživela zadnja leta svojega
življenja. Redovnica sicer ni postala, pač pa je
živela v redovniški skupnosti in se udeleževala

molitev. Umrla je najbrž po letu 1045



Vsak napredek raste iz branja in premišljevanja. 
Ob branju se učimo, česar ne znamo, 

ob spoznanju pa  v spomin zapisujemo, 
kar smo se naučili.

(sv. Izidor Seviljski)

Marija je
srce Cerkve 

kot
usmiljena

posredovalk
a milosti, 
podobno

kot se mati 
imenuje

srce
družine.
(Jožef Smej)



Torej mi razloži, kako si lahko vzel ven srce mrtvega moškega in mi prinesel še   živega v New York v moj laboratorij  ?«… »Prof. 
Zugibe, to ni to, kar vi mislite, to je posvečena hostija, ki je pričela krvaveti.(več na GOOGLE EVHARISTIJA ČUDEŽI) 
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