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15.24-VEROUČNA NED= ŽALOSTNA MB 7.- za
farane,, Franc, Tilčka,str.Kramberger-Jerič, Anton,
Franc, Alojzija Ganzitti,bate in sestre, 10. –Katarina
Hajšek obl., Karl Brglez,
16-PON= LJUDMILA(MILKA) 8.- po nam. Brezmadežne
17-TOR= ROBERT BELARMIN 8.-na č Sv.Duhu,po namanu
18.SRE= JOŽEF KUPERTINSKI 8.- na č.sv.Jožefu
19.ČET=JANUARIJ
8.- v zahvalo MARIJI
20- PET= ANDREJ IN KOREJSKI M. 18.-za d.poklice
Marija Vantur

21-SOB= MATEJ AP.IN EV. K.- 17.-za dobre družine
22-25- SLOMŠKOVA NED = MAVRICIJ 7.-za
župljane, za umrle pred rojstvom, Franc, Frančiška
Erker 10.- Marija Urlep, Marija Vantur, za
domovino
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

PRVO OBHAJILO 17.V. BIRMA – 31.V.2020

V TOREK 2.R -5.URO(12,40 – 13,30,)
6.R 6.URO(13,30, 7.R 7.URO (14,45-15,30)
VEROUK

V ČETRTEK
1, R- 5.URO,(12.45 – 13,35) 5.R-5.URO(12.45 –13,35)
4.R- 6.URO ( 13.45 – 14,30) 3.R-6.URO13,35 – 14.30,
8.R.7.URO 14,30 -15,30 9.R–7.URO 14,30-15,30

Ne, kaj mora, kaj zmore mož storiti,
storiti je dolžan! (Simon Gregorčič)
Otroka rojevaš celo življenje. Vse kaj
imaš v srcu, dobro in tisto manj
dobro, celo zlo, se pretaka po kakor
neki nevidni popkovini
v srce tvojega otroka.
ŽIVLJENJE STARŠEV JE KNJIGA,
KI JO OTROCI VSAK DAN BEREJO.
ZAKRAMENTI SO VIDNO ZNAMENJE
NEVIDNE MILOSTI:
SV. MAŠA – EUHARISTIJA
JE VRHUNEC BOGOČASTJA.
V PRESVETI EUHARISTIJI
JE JEZUS
UČITELJ, ČUDODELNIK,
ZDRAVNIK DUŠ IN TELES,
JEZUS, HRANA NAŠIH DUŠ IN
TELES, JEZUS ZADBJE
VEČERJE,
JEZUS PREBIČAN
ZASRAMOVA, JEZUS PRIBIT NA KRIŽ,
USMILJENJE IN NEIZMERNA DOBROTA,
TRIJUMF – ZMAGOSLAVJE LJUBEZNI,
USMILJENJA, POKORNOSTI
NEBEŠKEMU OČETU, JEZUS
VSTAJENJA, VNEBOHODA,

'DANA MI JE VSA OBLAST, V
NEBESIH IN NA ZEMLJI'
POPOLNI IN EDINI GOSPODAR VSEGA.
V NJEM – JEZUSU EUHARISTIJE –

JE VSE USTVARJEO IN VSE
BIVA, OBSTAJA. V NJEM
JE POLNINA BOŽJEGA
ŽIVLJENJA.

JEZUS »Ali: katera žena,
ki ima deset drahem,
če izgubi eno drahmo,
ne prižge svetilke
in ne pomete hiše
ter skrbno ne išče,
dokler je ne najde?
In ko jo najde,
skliče prijateljice in
sosede
ter pravi:

›Veselite se z menoj,
kajti našla sem drahmo,

ki sem jo izgubila.‹
Povem vam:
Prav táko veselje bo
vpričo Božjih angelov
nad enim grešnikom,
ki se spreobrne.«
(Lk 15,8–10)

SINOVI ISTEGA OČETA Lk 15,1–32

Današnja evangeljska zgodba nam je znana.
Sinova, ki ju v zgodbi srečamo, predstavljata
različnost otrok istega očeta. Ta različnost je
zunanja, po stasu, pasu in lasu, pa tudi
notranja, po srcu in značaju. Nekdo je veseljak,
drugi hodi kot utelešeni veliki petek; ta je hiter,
oni počasen; ta molčeč, oni zgovoren; ta ima
pet talentov, oni samo enega …
Tudi omenjena brata sta bila različna. Starejši
se je držal doma in je pridno delal, mlajšega je
mikal širni svet. Če bi nam bilo naloženo, da se
za enega od njiju odločimo, bi bili v zadregi.
Nobeden namreč ni samo dober ali samo slab,
vsak ima kaj za pohvalit in kaj za pograjat, pri
obeh nam je nekaj všeč in nekaj ne.
To velja za vse ljudi. Imamo angelska in
demonska nagnjenja, nobeden od nas pa ni ne
angel ne demon. Pregovor pravi, da tudi ura, ki
stoji, dvakrat na dan prav kaže. Tudi najboljši
ima kaj slabega in najslabši kaj dobrega. Če se
sami v sebi borimo proti zlu in vemo, da nam
vedno ne uspeva zmagovati, moramo vedeti,
da se prav to dogaja tudi drugim. Kadar tega
nočemo razumeti, smo podobni starejšemu
bratu, ki je imel sebe za pravičnega, do
mlajšega pa je bil trd. Prav s tem je dokazal, da
ni boljši od njega.
Vse, kar je moje, je tvoje, je rekel oče
starejšemu sinu. S tem je pokazal očetovsko

radodarnost, ki vse dobrine deli z otroki. Ta
trditev pa ima tudi obratni pomen: vse, kar je
naše, je Očetovo, od njega smo vse prejeli, vse
moramo
prav
uporabljati,
očetovski
radodarnosti
mora
ustrezati
sinovska
velikodušnost.
Očetovo misel pa si moremo razlagati tudi
drugače: Glej, sin, kako je tvoj oče bogat.
Vsega imamo in ničesar nam ne
manjka. Eno pa je, česar vam jaz ne
morem dati, temveč mora biti naša
skupna skrb: imejmo se radi.
Različnost nas ne sme odtujevati,
ampak nas mora povezovati, saj smo ena
družina in spadamo skupaj.
Toliko nam bo lepo in toliko nas bo
Bog imel rad, kolikor bomo mi drug
drugega razumeli, sprejeli in imeli
radi. Po: p. F. Cerar

Pogosto se mi zgodi, da moram po večerji od doma.
Ko se vrnem, ne glede na uro, jo najdem, kako me
čaka na vratih. Ne vem, kako zazna, da prihajam.
Zaklepanje garažnih vrat? Vklop stikala za luč?
Škripanje vhodnih vrat? Antene pričakovanja?

In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še
daleč, ga je oče zagledal in se ga
usmilil; pritekel je, ga objel in
poljubil.

in drug drugemu in ki bi jo lahko
preprosto rešili
z nekaj več dobrohotnosti,
z malo ljubezni.
Ubogi ljudje, ki v svojem življenju
ne najdejo nič veselega,
ki morajo vsak dan
seštevati svoje skrbi in probleme.
Osvobodi se takšne miselnosti!
Svetujem ti:
seštevaj vsak dan svoja veselja!
Na tisoče je
drobnih razveseljivih stvari,
ki se jih sploh ne zavedaš več.
Naredi kdaj komu kakšno veselje.
Zapoj ali zamrmraj si vsak dan
kakšno lepo melodijo.
Štej svoja veselja!Postal boš drugačen človek.

Lk 15,20

(bl. Anton Martin Slomšek) Je v mladih letih setev,
bo v starih dobra žetev.

Živim s svojo skoraj
triindevetdesetletno
materjo, ki še vedno
kuha, pomiva, pospravlja
in opravlja nalogo
telefonistke.

Večkrat sem jo poskušal prepričati, naj me ne čaka
budna. Potem sem nekega večera nehal vztrajati.
Domov sem s vrnil zelo pozno. Stala je pri odprtih
vratih. Rekel sem ji dokaj odločno: »Mama, morala
bi biti v postelji, prestara si že, da bi ostala na nogah
do tako pozne ure. Zakaj me hočeš na vsak način
čakati?«
S svojo običajno milino mi je odgovorila: »To boš
razumel takrat, ko boš prišel domov in ne boš več
našel nikogar, ki bi te čakal.«
Od tistega večera se trudim, da ne prihajam domov
prepozno, rekel pa ji nisem nič več.
Gotovost, da nas Bog vedno čaka, od koder koli in
kadar koli se vrnemo, je najmočnejši dokaz ljubezni,
ki nam ga je lahko dal.
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Seštevaj svoja veselja

Toliko je bolečine, ki jo prizadenemo sebi

Phil Bosmans, Živi vsak dan

