»Gospod doktor, vzorci, ki ste nam jih
prinesli, so mišično tkivo srca. Mišice
miokarda levega ventrikla.«

LAPORJE

zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. Dali smo mu
vzorec in je rekel: »Oseba, ki je imela to srce,
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JUNIJ - ROŽNIK
7.NED=PRESV.TROJICA, ROBERT 7.- za farane,
Franc Šticl,strši Pristovnik, Franc, Tilka,starši Kramberger-Jerič za v, pokoj otrok umrlih pred rojst. 10.
Frančiška Erker, Slavko Kovač, strš Ogrinc,
Marija,Štefan Jug obl,
8. PON=MEDARD 8.- po n..Brezmadežne
9.TOR=PRIMOŽ,FELICIJAN
8 .- po namenu
10.SRE=BOGUMIL
8 .- po namenu
11.ČET =SV.REŠNJE TELO IN KRI zapovedani praz.
9.-Franc,Julijana Rak, Frančiška, Franc Erker, 18.- v
zahvalo in da bi se zavedali veličine sporočila evharističnih čudežev (več Google EVHARISTIČNI ČUDEŽI)
12.PET=ADELAJDA 18- m.za duhovniške poklice,. Pa-

vel, Kristina Sagadin 8.dan pogr.
13.SOB=ANTON PADOVANSKI 8 –Andrej Kurnik
14.NED= VALERIJ 7- za župljane, Tone Javernik
Alojz,Alojzija, Cecilija Smogavec, pred rojstvom umrle otroke,
10.-Alojzija Špur, Marija Rak
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ČUDEŽI

»…vzorci izhajajo iz hostije. To je slepi test
in laborantu daš vzorec, da ga analizira in
nobenih drugih podatkov.
Kaj so bili rezultati?

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.«
»…Če greste v Lanciano, ga lahko vidite….
Škofijska konf. V Italiji Je v 1970. Poudarjam, to se je zgodilo v 8. stoletju
in se ohranilo - Povabila dr. Linolli-ja,
eksperta v biokemiji in patologiji, da prouči
vzorec. Povedal je, da je to »srčna mišica,
enako kot vzorec, ki ga imate«. Zato
vzorec, ki ga imam iz 90. iz Buenos
Airesa, je isti… pripada isti osebi.
Kaj meniš?«
»Ura

je že, da se zbudite iz
spanja,« (RIMLJANOM 13,11-12)
JEZUS JE ŽE 2020 LET TUKAJ,
ŽIV V SVETI HOSTIJI
JEZUS NIKODEMU »Bog namreč
svojega Sina
ni poslal na svet,
da bi svet sodil,

ampak da bi se svet po njem rešil.
Kdor vanj veruje,
se mu ne sódi;
kdor pa ne veruje,
je že sojen, ker ne veruje
v ime edinorojenega
Božjega Sina.«
(Jn 3,17–19)
Jn 3,16–18

TOK LJUBEZNI
SVETE TROJICE

Ob Jezusovih
besedah v
današnjem
evangeliju »Bog je
svet tako ljubil, da
je dal svojega
edinorojenega
Sina, da bi se
nihče ne pogubil,
kdor veruje vanj« je p. Lojze Bratina
zapisal, da nam te razodete besede
»zvenijo malodane pravljično, če
pomislimo na krvavo resničnost
sveta. Pred očmi imamo milijone ljudi
brez doma na zemlji: po jetnišnicah,
sirotišnicah, po vsakovrstnih klinikah,
bolnišnicah in taboriščih … Ni jim dano
občutiti najprijetnejše resničnosti doma in
domačije. Zavedamo se krute
izkušnje modernega človeka, ki je
kljub udobju toplega luksuznega
stanovanja vendarle postal

brezdomec in tujec v noči
nesmisla.« Svoje razmišljanje nadaljuje:

»Bog ni daleč od
nikogar izmed
nas,«

da
smo vsi ljudje vključeni
v tok troedine Božje
ljubezni, v prvotno Božjo
ljubezen, v kateri
vsakdo, ne zaradi svojih
kvalitet in zaslug,
ampak zaradi Božje
izvolitve, najde svoj
dom.«

gibljemo in smo.« Obdani smo
z Božjo ljubeznijo, ki nas nosi in
nas vzdržuje pri življenju.
Bogu se najbolj približamo
tedaj, ko se v iskreni, dejavni
ljubezni povežemo z ljudmi
okrog sebe. Ta ljubezen ima na
tisoče obrazov.

Skrivnost troedinega Boga, enega Boga v
treh osebah, za nas nikoli ne bo doumljiva.
In Bog od nas niti ne pričakuje, da bi jo
reševali kot kakšno zapleteno
matematično nalogo. Na izpitu življenja
moramo pokazati drugačno znanje o
Bogu, tako, ki temelji na našem vedenju
in ravnanju. Vemo, da smo

Vsak dan začnimo z znamenjem
križa v imenu ljubezni, ki povezuje
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Priključeni na ta Božji daljnovod
bomo v vsakem obrazu odkrili
lepe poteze in storili bomo vse, da
bodo še lepše!

»Sporočilo razodetja je v tem,

spravljeni v dobrih rokah. Bog ni
hladni ustvarjalec, ki se za svoje »izdelke«
ne zmeni. Ni se umaknil v »kontrolni
stolp« nebes, od koder brezbrižno
opazuje mrgolenje človeškega
mravljišča.

in Svetim Duhom
en Bog, en Gospod:
ne v eni sami osebi,
ampak v treh osebah
ene Božje narave.
Kar po tvojem razodetju

je dejal poganskim Atencem apostol
Pavel, »zakaj v njem živimo, se

Po: S. Čuk, Misli srca

verujemo o tvoji slavi,
prav to brez razlike
verujemo o tvojem Sinu,
prav to o Svetem Duhu.
Ko slavimo tebe,
pravega in večnega Boga,
molimo vsako osebo iste Božje narave
in enakega veličastva.
Tebe, sveta Trojica,
hvalimo z angeli in nadangeli
ter vsemi nebeškimi zbori.
Molimo s Cerkvijo, leto A-3

Vedno in povsod
se ti zahvaljujemo, Gospod,
sveti Oče, vsemogočni večni Bog.
Ti si z edinorojenim Sinom

Marija je srce Cerkve
kot usmiljena posredovalka milosti,
podobno kot se mati
imenuje srce družine.
(Jožef Smej)

