NEIZMERNE VREDNOSTI
SVETE MAŠE…NEIZMERNEGA
BOGATSTVA
TVOJE USMILJENE
PRISOTNOSTI NA OLTARJIH V
NAŠIH CERKVAH.
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30.-13NED LADISLAV OG.,RIMSKI MUČ..7.-za žive in
pok.župljane, umrle pred rojstvom, 10.-PRESVETO
SRCE JEZUSOVO ŽEGNANJE NA ŽABLJEKU
pok.Dovnik-Samec, pok.Hajšek-Pernat,
Elizabeta,Jakob,Mihael Orešič, Francka,Ivan Hren
1-PON= ESTERA
8.- po n.Brezmadežne
2-TOR= PTUJSKOGORSKA MB 8.-po namenu
3.SRE=TOMAŽ
Po namenu, za domovino
4.ČET= URH,ELIZABETA 8.-Jezusu v zahvalo
5-PET= CIRIL IN METOD 18.-Danica Vajs 8.dan
6-SOB= MARIJA GORETTI 17.-Tone Polanec v
Franciji, Marica Prelc v Avstraliji
7.14-NED= VILIBALD 7.- za žive in pokojne farane,
otroke umrle pred rojstvom,
10.- Frančiška
Erker,Albin Pernat Marija Urlep, Karl Brglez
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo tudi
Minoriti na Ptuju - PATER KOS MILAN O41260724
in v
Laporju v dneh skozi teden

ZUPNIKOVA MOLITEV: USMILJENI JEZUS! TEBI,
USMILJENJE, IZROČAM VSE KI UREJAJO
POKOPALIŠČE IN TUDI PARKIRIŠČE-KROŽNI TOK,
IZVOZ NA GUMLE.! DAJ NAM MILOST, DA BI SE
VSI POMISLEKI REŠILI V LJUBEZNI I N NA
ZADOVOLJSTVO VSEH!.

POSEBEJ ŠE PROSIMO ZA TISTE, KI SO TA
TRENUTEK NAJBOLJ POTREBNI TVOJEGA USMILENJA
– ŽIVI ALI MRTVI. AMEN!

POSEBEJ PRIPOROČAM TVOJEMU
USMILJENJU VSE ,KI SE NE ZAVEDAJO

Nekomu drugemu pa
je JEZUS rekel: »Hôdi

za
menoj!«
A ta je dejal:
»Gospod, dovôli mi,
da prej grem in
pokopljem svojega očeta.«
Rekel mu je:
»Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje
mrtve, ti pa pojdi
in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet
drug mu je rekel:
»Hodil bom za teboj,
Gospod, a dovôli mi,
da se prej poslovim
od svojih domačih.«
Jezus pa mu je rekel:
Nihče, kdor položi roko
na plug in se ozira nazaj,
ni primeren
za Božje kraljestvo.«
(Lk 9,59–62)

HOJA ZA KRISTUSOM
Vsemogočni, večni,
pravični in usmiljeni Bog,
daj nam bednim,
da bomo zaradi tebe delali,

kar vemo, da ti hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč,
da bomo notranje očiščeni,
notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha
mogli hoditi po stopinjah
tvojega ljubega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa
ter le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;
ti, ki v polni Trojici in nedeljivi Enoti
živiš in kraljuješ,
v slavi, vsemogočni Bog,
na vse veke vekov. Amen.
sv. Frančišek Asiški v Zakladnica molitve

Najprej moramo pustiti, da nas same v polnosti
prepoji Jezusovo mišljenje, če želimo hoditi za
Njim.
Če gremo po Jezusovi poti, potem je čas za
spoznanje, da ne moremo ljubiti Boga, a
spregledati svojega soseda, svojega bližnjega.
Ne moremo namreč ljubiti Boga in se
lakomno obešati na svoje imetje,
mišljenje …
V Božji luči ima vse svojo podobo.
Hoditi za njim pomeni radikalno
življenjsko odločitev.
Hoditi za njim pomeni: se mu v
polnosti in zaupanju predati.


V Božjem srcu,
ki je v svojem življenju na zemlji trpelo
človeške bolečine,
boste našli tolažbo, zavetje in mir.

(sv. Leopold Mandić)
Lk 9,51–62

HODI ZA MENOJ

Evangelist Luka nam danes predočuje tri
podobe posnemanja.
Jezusu slediti pomeni vedeti, da tukaj nimamo
poslednjega obstanka. Niti družina niti naša
hiša nam ne ponujata gnezda, kamor bi se
lahko zalegli. Ljudje imamo Božje jedro. To
nas žene na naši poti naprej, dokler ne
najdemo Boga v naši domovini.
Jezus odgovarja temu, ki mu hoče slediti, z
rekom, ki so ga poznali tudi Grki. Medtem ko
imajo vse živali svoje prebivališče, je človek
brez doma. Njegov dom, kjer je lahko v
resnici doma, je le Bog, ki mu pripada po
svojem bistvu.
Druga podoba posnemanja doseže vrhunec v
Jezusovem izzivajočem stavku: »Pusti, naj
mrtvi pokopljejo svoje mrtve!« Pokopati
mrtvega očeta, to je bila v Izraelu sveta
dolžnost. Jezus zagotovo noče pozivati k temu,
da bi se tej dolžnosti odtegnili. Njegova beseda
je mišljena nazorno. Veliko ljudi ne najde
svoje lastne poti, poti, ki jim jo je namenil
Bog, ker so še preveč odvisni od svojega
očeta. Svojega očeta še niso pokopali. Še
vedno jih oblikuje. Hoditi po poti posnemanja
pomeni osvoboditi se vseh družinskih vezi.
Božje kraljestvo je pomembnejše kakor odnos
z očetom. Če vlada v človekovem srcu
Bog, potem ne gre več za to, da bi
izpolnjevali pričakovanja svojega
zemeljskega očeta.
S tretjo podobo nima pred očmi le učencev
Jezusovega časa, temveč tudi nas kristjane.

Mnogi bi radi šli po poti, ki so jo v srcih
spoznali za svojo. V svoji notranjosti bi

radi sledili Jezusovemu glasu. Toda še
prej se hočejo posloviti od svoje družine.
Vsem bi radi pojasnili svojo pot. In
morda bi radi, da jo vsi odobrijo. Toda
Jezus zopet z radikalnim rekom vabi k temu,
da bi sledili notranjemu klicu, ne da bi škilili na
desno ali levo, ne da bi se zavarovali in dosegli
soglasje svojega sorodstva in prijateljev. Če

se mi v srcu odpre, kdo je Jezus in
kam bi me rad privedel, potem mu
moram slediti, ne da bi se oziral nazaj.
Kdor se ozira nazaj in bi rad preverjal, če je
brazda, ki jo je potegnil na njivi svoje duše,
ravna, ta je nesposoben, da bi njivo v resnici
obdeloval. Pri njem nič ne bo raslo. Božje
kraljestvo odpira naš pogled naprej.
Po: Anselm Grün, Jezus – podoba človeka



Če v našem srcu ni Božjega ognja, njegove ljubezni,
njegove miline, kako naj mi, ubogi grešniki, ogrejemo
srca bližnjih?
(papež Frančišek)



Pogosto ne vidimo sreče,
ki jo nosimo v rokah,
ampak sanjamo o sreči,
ki jo imajo drugi.
Zahvali se Bogu za srečo,
ki jo imaš ta trenutek!
(Fernand Lelotte)



Ni ljubezni brez upanja in
ni upanja brez ljubezni –
ne enega ne druga pa ni brez vere.
(sv. Avguštin)

Molitev med nosečnostjo
(pred porodom):

Bog, naš Stvarnik, občudujeva tvojo
modrost, ki daje možu in ženi sposobnost
spočeti novo življenje.
Slaviva tvojo previdnost, s katero
spremljaš človeka že v materinem telesu.
Prosiva te, blagoslovi naju in otroka, ki ga
pričakujeva.
(+ Pokrižata drug drugega.)
Varuj mater in otroka, da se bo porod
srečno končal in se bomo vsi veselili
čudeža življenja ter vsak trenutek občutili
tvojo bližino. Amen.

Vital Vider

ZREZEK – »Natakar, ta zrezek zaudarja po
alkoholu!« – Natakar stopi tri korake nazaj in
vpraša: »Ali še vedno?«
ŠOLSKI SPIS – Luka sošolcu Petru med
odmorom: »Danes pa se mi za šolski spis ni
porodila niti ena samcata misel. Zato sem na
koncu oddal kar prazen list.« – »Meni se je
zgodilo enako. Upajmo, da učitelj ne bo mislil,
da sva eden od drugega prepisovala.«

