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26-NED.= FILIP NERI 7.-Za žive in pokojne farane,
Marija Urlep, Kristina Leskovar,Leskovar-Pohorc,
Franc,Alojzija,brata in sestre Ganzitti, 10.-PRVO
SV.OBHAJILO - po namenu prvoobhajancev,
njihovih družin in krstnih botrov
PON.TOR.SRE.PROŠNJI DNEVI – BLAG.DELA IN POLJA

27-PON=BL.ALOJZIJ GROZDE 8.-Frančiška Erker 8.dan
28-TOR= GERMAN P.
8.- Po n. Brezmadežne
29.SRE= MAKSIM EMONSKI
VDŽ.- 19.30.- Albin in
za pok Videžane
30.ČET= VNEBOHOD 8.-Karl Brglez 18.-za zdravo
vreme DEVETDNEVNICA Ć.SV.DUHU
31.-PET= OBISKANJE DM
18.-za duh.poklice,
1.-SOB= URBAN Ž=14.- za blag.v družini,
Angela Dovnik, p.Pristovnik,
2.-NED .7.-za žive, pok.župljane, Franc obl,
Julijana Rak,Franc Erker, umrle pred rojstvom
Marija Urlep, 10.- Slavko Kovač,p.Ogrinc, Francka
Kolar obl.., Karl Brglez po nam mopedistov,
BLAGOSLOV »ČMRLJEV«
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

SKUŠNJA BIRMANCEV nadšk. ALOJZIJA CVIKLA
PON. 3.VI.ob18.ŠMARNICE:ŽABLJEK 18. KRIŽNI V.,KOČNO 19. HOŠNICA
I.,II.19,30. VIDEŽ BIRMANCI- OBVEZNO VSAK DAN OB 18.URI

SVETA MAŠA – OBHAJILO, KO SE
OSEBNO SREČAMO Z VSTALIM

JEZUSOM JE NAJVEČJI PRAZNIK V
NAŠEM ŽIVLJENJU. Nanj se zato
pripravljamo s ISKRENIM KESANJEM SPOVEDJO, s katerim skušamo svoje
srce pripraviti na radost in veselje, ki nam
ga prinaša.
Ko Jezusu zaupamo svoje grehe in
pomanjkljivosti, s čistejšim srcem
stopamo po poti, ki tako ni več ovita v
trnje greha. Ti namreč po spovedi,
iskrenem kesanju in sklenjenem
poboljšanju, pripravijo prostor za pristno
veselje in naši grehi niso več del težkega
križa, ki ga je za nas moral nositi Jezus.
Prosimo USMILJENEGA JEZUSA, da
nam v teh dneh pomaga opraviti dobro
spoved in nam tako prinese polnost
veselja SVETEGA OBHAJILA

KLARA KUSTEC
YOUCAT – katekizem za mlade

Kako pomembna je evharistija za Cerkev?
Obhajanje evharistije je jedro
krščanskega občestva. V njej Cerkev
postane Cerkev.
(KKC 1325)

Cerkev nismo zato, ker plačujemo cerkveni
davek, ker se dobro razumemo ali ker smo
slučajno nametani skupaj v neko skupnost,

ampak ker smo v evharistiji prejeli
Kristusovo telo in se vedno znova
spreminjamo v Kristusovo telo.

PRVOOBHAJANCI 2019

BEVC TIMEJA
BOGME TAMARA
BRAČIČ MATEVŽ
FERLINC JAKOB
KAVKLER MAŠA
KOREZ ŽIGA
KROPEC TINA
LERHER LEON
LOBODA KRISTIJAN
POLANEC LILIJANA
STRAŠNIK BENJAMIN
ŠPARAKL TEO
VID MUŠIČ

«VZEMITE IN JEJTE,
TO JE MOJE TELO,
KI SE DAJE ZA VAS«
POTEM JE VZEL KELIH IN REKEL:
»VZEMITE IN PIJTE IZ NJEGA VSI!
»TO JE KELIH MOJE KRVI,
NOVE IN VEČNE ZAVEZE, KI SE
ZA VAS IN ZA VSE PRELIVA V
ODPUŠČANJE GREHOV.

TO DELAJTE V MOJ SPOMIN!«
JEZUS:
»Tolažnik pa,
Sveti Duh,
ki ga bo Oče
poslal v mojem
imenu,
vas bo učil vsega
in spomnil vsega,
kar sem vam povedal.
Mir vam zapuščam,
svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga,
kakor ga daje svet.
Vaše srce naj se
ne vznemirja in ne plaší.
Slišali ste, da sem vam rekel:
»Odhajam in pridem k vam.« Če bi
me ljubili,
bi se razveselili,
da grem k Očetu,
saj je Oče večji od mene.
(Jn 14,26–28)
Jn 14,23-29

PO NAS NAJ SE SLIŠI OČETOVA BESEDA

»Beseda, ki
jo slišite, ni moja, ampak od Očeta,
ki me je poslal« (Jn 14,24). Če želimo biti
Jezus v Janezovem evangeliju pravi:

oznanjevalci, če želimo, da imajo naše besede
avtoriteto, moramo izgovarjati tiste, ki so nam bile
podarjene, besede razodetja, ki so prekvasile najprej
nas same in tako naša govorica ostaja povezana s

konkretno življenjsko izkušnjo, in razumljivejša človeku,
ki ga nagovarjamo.
Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize vernosti v Evropi v
sekularizaciji. Ob bolj natančni analizi pa se zdi ta

Še vedno vladata
velika lakota po Bogu in hrepenenje
po razodetju. Ljudje si srčno želijo,
da bi jim bil razodet smisel njihovega
členitev preveč preprosta.

življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa
krščanski učitelj. Knjigarne so polne knjig o okultizmu,
čarovništvu, astrologiji, obiskovalcih iz vesolja, o
vzhodnih religijah. Vendar je ta lakota po znanju ločena
od procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja,
oblikovanja čuta za skrivnostno. Končno moramo
spoznati, da ta razkol globoko razdvaja tudi samo
Cerkev.
Eden izmed temeljnih izzivov nas vseh je naučiti ljudi,
da bi uvideli, kako razmišljanje sodi k našemu
zaznavanju Božjega razodetja. Dialog in nestrinjanje,
razprava in debata, vse to so načini, kako na ljubeč
način sprejemamo resnico, ki nam je dana od Boga.
Po: papež Frančišek, svetovno srečanje mladih, Rio de Jeneiro, 2013

Bog se razodene Samuelu
Deček Samuel pa je služil
GOSPODU pred Élijevim obličjem.
Tiste dni je bila GOSPODOVA beseda
redka, videnje ni prodrlo skozi.

1.SAMUELOVA 3, 1

(pogl. 3) Doslej je besedilo govorilo o Samuelu kot o služabniku v
templju. V pogl. 3 ga predstavlja kot preroka, ki neposredno sliši
Božjo besedo in sprejme videnje.

Tistega dne je Éli spal na svojem
prostoru; njegove oči so začele pešati,
ni mogel videti.
Božja svetilka še ni ugasnila in
Samuel je spal v GOSPODOVEM
svetišču, kjer je bila Božja skrinja.
Tedaj je GOSPOD poklical Samuela.
»Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju

in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si
me.« »Nisem klical,« je rekel, »vrni se,
spi!« Šel je in zaspal.
GOSPOD pa je spet poklical Samuela.
Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, kajti klical si me.«
»Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni
se, spi!«
Samuel namreč še ni poznal
GOSPODA in GOSPODOVA beseda
se mu še ni razodela.
GOSPOD pa je spet, tretjič, poklical
Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel:
»Tukaj sem, kajti klical si me.« Tedaj
je Éli spoznal, da GOSPOD kliče
dečka.

In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi,
spi! In če te bo poklical, reci:
›Govôri, GOSPOD, kajti tvoj
hlapec posluša.‹« In Samuel je šel
ter zaspal na svojem prostoru.
Tedaj je prišel GOSPOD, se
ustavil in zaklical kakor prej:
»Samuel, Samuel!« Samuel je
rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec
posluša.«
GRAFOLOG – »Vili, slišal sem, da si bil pred kratkim pri
grafologu. Kaj ti je rekel?« – »Menil je, da sem malo
nasilen.« – »In kaj si mu odgovoril?« – »Nič, eno sem mu
prisolil!«
DISKRETNO – »Očka, kaj so to diskretna vprašanja?« – »Sine, to so
vprašanja, na katera ne moreš vedno odgovoriti.« – »No, danes mi je
učitelj pri fiziki postavljal sama diskretna vprašanja …«

