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24.NED= MARIJA POMAGAJ7.- za farane,  za v, pokoj
otrok umrlih pred rojstvom,     10.-  Alojzija Špur        

25. PON= GREGOR VII, URBAN I   8.-  po nam. .Brezma-
dežne   

26.TOR=FILIP NERI  8 .- po namenu
27.SRE=ALOJZIJ  8.- po namenu

28.ČET =ANTON JULIJAN  8.-po namenu J.F.
29.PET=MAKSIM EMONSKI 18-  Alojzija obl.,Franc bra-

tje ,sestre G anzitti
30.SOB=KANCIJAN OGLJ.M.       8.-na č.SV.Duhu 

31.NED= BINKOŠTI MARIJINO OBISKANJE   7- za žu-
pljane, V zahvalo Ptujskogorski MB,za zdravje

10. ,Andrej Kurnik, . Kristina Sagadin   
ŽUPNIJA LAPORJETR.R.56044300002921366 

BIRMA bo v jeseni, PRVO OBHAJILO junija,
odvisno od sodelovanja otrok in  staršev 

JEZUS: »Kar koli boste prosili Očeta
v mojem imenu, bom storil, 

da bo Oče poveličan v Sinu.«

JEZUS NA ZADNJI VEČERJI: 
»Jaz prosim zanje. 
Ne prosim za svet, 

temveč za tiste, 
ki si mi jih dal, ker so tvoji;

 in vse moje je tvoje, 
in kar je tvoje, je moje 

in poveličan sem v njih. 
Nisem več na svetu; 

oni so na svetu, 
jaz pa odhajam k tebi. 

Sveti Oče, 
ohrani jih v svojem imenu, 

ki si mi ga dal, 
da bodo eno kakor

midva.« 
(Jn 14,9–11)

DVOJNA DUHOVNOST Jn 17,1–11

Kdor si želi globljega razumevanja duhovnosti,
mora od časa do časa prisluhniti kašnemu 
govoru ali pogovoru, ki razpravlja o duhovnih 
rečeh. Enemu takih nagovorov smo priče v 
današnjem evangeliju. Jezus razlaga 
apostolom svojo duhovnost.

Vsako pravo duhovnost sestavljata dve prvini.

 Prva je lastno prizadevanje. Da bi se Bogu
približal, si je človek določil red molitve,
duhovnega branja, obiskovanja cerkve,

krepostnih in spokornih del ter drugih pobožnih vaj, s
pomočjo katerih upa, da bo duhovno napredoval.

 Drugi sestavni del pa je v tem, da človek 
prisluškuje Božjemu klicu, da je 
sprejemljiv za navdihe od zgoraj, da se da 
voditi Božjemu Duhu, ali kot pravi Jezus v 
današnjem evangeliju, da sprejema in 
ohranja Očetovo besedo.  
Kadar  sta  ta  dva  dela  skladna  in  se
primerno dopolnjujeta,  človek sme upati,
da je njegova duhovnost na pravi poti. 

So  pa  primeri,  ko  se  nekdo  naveže  na
nekatere predpise ali izreke, jih goreče in
celo strastno izpolnjuje, k temu nagovarja
tudi  druge,  in  se  pri  tem sklicuje,  da  je

takšna Božja volja.  O takih je  Jezus
rekel,  da  častijo  Boga  z  ustnicami,
njihovo srce pa je daleč od njega; in
napovedal, da bodo celo druge morili,
misleč, da tako služijo Bogu

Nekaj takih primerov:
Judje, zvesti Jahveju, vodijo Jezusa v smrt;

Marija, zvesta Jahveju, govori:
Zgodi se Božja volja. –

Peter ljubi Jezusa tako, da v njegovo
obrambo potegne meč,

Janez ljubi Jezusa tako, da vztraja z njim
do križa. –

Savel iz gorečnosti do Boga kristjane
preganja in jih vlači v zapore,

Pavel iz iste gorečnosti potuje iz dežele v
deželo in oznanja evangelij. –

Inkvizitorji uvajajo čistost cerkvenega
nauka z nasiljem, ječami in mučenjem,

svetniki dosegajo isto z molitvijo,
spokornostjo in apostolsko gorečnostjo.

Kako vemo, kdaj je duhovnost
iznakažena in kdaj prava?

 Kdo časti Boga samo z ustnicami in kdo tudi
s srcem? 

Prvi uveljavlja svojo voljo,
 hoče vladati, življenje drugim jemlje;
 drugi uveljavlja Očetovo voljo, želi

služiti, življenje za druge daje. Po: Beseda da besedo

Jezusova velikoduhovniška molitev
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17 1 Ko je to izrekel, je povzdignil oči proti 
nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj 
svojega Sina, da Sin poveliča tebe,  
2 kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi bitji, 
da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal.
 3 Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo 
tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si 
ga poslal, Jezusa Kristusa.  
edinega resničnega: »Ko Boga Očeta imenuje 
‘resničnega’, sebe ne postavlja izven njega. Po 
naravi namreč biva v njem in iz njega: tudi sam 
je zato resnični in edini v edinem.« (Ciril 
Aleksandrijski) - Kristusa ali Mesija; ni jasno, ali
je gr. Christós tu že rabljeno skoraj kot Jezusovo 
osebno ime ali pa je še vedno predvsem naziv, o 
katerem gl. slovar.
4 Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem 
dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim.  
 5 In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z 
veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je 
bil svet.  
6 Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi 
dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in 
so se držali tvoje besede. 
7 Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe;
8 kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. 
Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem
izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti 
poslal.  Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, 
temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; 
Jaz prosim zanje: drugačnost Jezusove prošnje 
od človeških molitev Janez nakaže tudi s tem, da 
zanjo uporablja drugačen gr. glag., drugačen od 
tistega, ki označuje prošnjo/molitev učencev: 
»On, ki prosi kot človek, tistim, ki so tega 
vredni, naklanja dobrine kot Bog« (Ciril 
Aleksandrijski).

10 in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje 
in poveličan sem v njih.  Nisem več na 
svetu; oni so na svetu, jaz pa 
odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih
v svojem imenu, ki si mi ga dal, da 
bodo eno kakor midva.
 12 Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v 
tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem 
jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen 
sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. 
 13 Zdaj odhajam k tebi, vendar to 
govorim na svetu, da bodo imeli moje 
veselje v sebi dopolnjeno. 
 14 Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je 
zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem 
od sveta. 

15 Ne prosim, da jih vzameš s sveta,
ampak da jih obvaruješ hudega.

 
16 Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta.

17 Posveti jih v resnici; tvoja beseda je
resnica.  Kakor si mene poslal na
svet, sem tudi jaz njih poslal v

svet,« 

Kristjani se eno nedeljo v letu tudi pri nedeljskem
srečanju  spomnimo  nadvse  pomembne  zadeve:
sredstev družbenega obveščanja. Ker vemo, kako
mogočen vpliv imajo na življenje posameznih ljudi
in  skupnosti,  si  bomo  danes  rekli  naslednje:
sredstva družbenega obveščanja cenimo; do njih
smo kritični; uporabljajo naj jih brez razlike in z
enakimi  možnostmi vsi,  ki  v  srcu dobro mislijo.
Sveti Duh, ki je Duh resnice, in za katerega bomo

danes še posebej prosili, naj prešinja tudi sredstva
družbenega obveščanja.

Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3

Nad Evropo, Slovenijo in svetom   pa JE roka
Brezmadežne, žene iz Razodetja, ŽENE

ogrnjene s soncem in vencem dvanajstih
zvezd na glavi.

TEŽAVE MED LETOM – 
Med čezoceanskim letom se nenadoma po zvočniku oglasi pilot
in reče: »Če je med potniki kakšen zdravnik, naj prosim čimprej
pride v pilotsko kabino.« – Čez nekaj minut se po zvočniku sliši
zdravnikov glas, ki pravi: »Če je med potniki kakšen pilot, naj
prosim pride v pilotsko kabino.«
USTA   – Učiteljica  hoče  biti  zelo  nazorna,  zato  reče:
»Vsakokrat,  ko jaz izdihnem, umre en človek.« – Oglasi  se
Janezek: »Zakaj pa potrem raje ne uporabljate ustne vodice?«
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