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MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI   FARANOV

7.5NED=FRANČIŠEK S.    7.-za žive,pok.
farane,za večni mir pred rojstvom

umrlih otrok, Starše,brate in sestre
Ganzitti ,  10.- Terezija Jug 8.dan

8.  PON  =   HIJERONIM             8  .  -   po n.Brezmadežne  
9.TOR= APOLONIJA               8.-Štefanija Dolšak

10.SRE= SKOLASTIKA                        8.-Slavko Rak  

11.ČET=,LURŠKA MB                         8.- Stanko Smole                                                                                                           

12.PET=   FELIKS         17.-  molimo za duh poklice,
za božje varstvo, Anton Javernik 

13.SOB=JORDAN.                         8.-Franc Mlakar 

14.6NED=VALENTIN 7.- za farane,za večni
pokoj pred rojstvom umrlih otrok,
Franc,Julijana Rak,Franc,Frančiška
Erker      10.-Ivan,Matilda Bračun,
Marija Rak,k.v, Pavel Kristina Sagadin,
Veronika Vovk obl. Terezija JUG       

                                                                                                                                      

 AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom molil
v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI

DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, pridruži
v duhu skupni  molitvi OB 20.45!   KO skupaj

DARUJEMO MOLITVE IN DELO DNEVA
NEBEŠKEMU OČETU!          Ob 21.blagoslov

Simonova tašča je ležala, 
ker je bila vročična, 

in brž so JEZUSU povedali o njej. 
Pristópil je, jo prijel za

roko 
in jo vzdignil. 

Vročica jo je pustila 
in ona jim je stregla. 
Ko pa se je zvečerilo 

in je sonce zašlo, 
so prinašali k njemu 

vse bolnike in obsedene.
(Mr 1,30–32)

»Pojdimo drugam v 
bližnja naselja da bom tudi

tam oznanjal, kajti zato
sem prišel.«

Vse mesto se je zbralo pred vrati
.(Mr 1,33)

Gospod Jezus,
tudi pred mojimi vrati se zbira vse

mesto.
In trkajo, trkajo, trkajo …

Ampak jaz jim vedno ne odprem,
Gospod.

Prijatelji, prijateljice, sošolci,
sodelavci,

reveži, bolni, izrinjeni iz družbe,
invalidi, ostareli, priseljenci  …

Trkajo, trkajo, trkajo.
Ampak jaz jim vedno ne odprem,

Gospod.

Vsi kaj prosijo, vsi kaj hočejo.
In če jim ponudiš prst, potem

zgrabijo še roko.
Če enkrat popustiš, jim potem

nikoli ni dovolj
in ne pustijo te več pri miru.

Gospod Jezus, ni mi do tega, da bi
jim odprl.

Rad bi bil sam zase, za zaprtimi vrati;
jaz sem tisti, ki potrebujem kaj

dobrega. 

Prijatelj moj, če ne boš odprl vrat,
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kako naj te doseže dobro, ki ga
potrebuješ?

Dobro se ne poraja za zaprtimi vrati.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Čudeži so dokaz neskončne Božje
ljubezni do nas, ki jo izkazuje po Sinu.

Njegova ljubezen je vir Božjega in
našega veselja. Potrebo in krik po
razodetju Božje ljubezni še poveča

današnja drama sveta:
 beda, pomanjkanje,

zmešnjava, zatiranje, tesnoba
in nasilje. Bolezni in

navzočnost množice hudobnih
duhov, o katerih govori

evangelij, so črno ozadje, na
katero zasveti Jezusova luč.
On nas doseže in odznotraj

ozdravi. Znova nas postavi v
svetlobo, ki jo poraja veselje vzajemne

ljubezni. K. Smodiš  Mr 1,29-39

OZNANJAMO EVANGELIJ

KAKO PA MI OZNANJAMO EVANGELIJ?
V današnjem evangelijskem odlomku 
nam evangelist Marko pripoveduje, kako 
je Jezus po čudežih ozdravljanja, ko so 
ga ljudje iskali, ker jim je bilo to zelo všeč,
dejal: »Pojdimo drugam v bližnja 

naselja da bom tudi tam oznanjal,
kajti zato sem prišel.« 

Ni bil potujoči zdravnik, temveč 
potujoči učitelj. Vendar se pri njem nauk
ni nikoli ločil od življenja. Kar je govoril, je 
s svojim življenjem potrjeval. To 
doslednost Jezus pričakuje in zahteva 
tudi od nas.

Apostol Pavel je zapisal: »Če oznanjam
evangelij, nimam pravice, da bi se

ponašal, saj je to zame nujnost. Kajti gorje
meni, če evangelija ne bi oznanjal!« Te
besede veljajo tudi za vsakega izmed nas.

Najprej tako, da evangelij vidimo, da ga
oznanjamo z življenjem. Da ne živimo »na

predalčke«: v enem je življenje čez teden, v
drugem pa nedelja oziroma tista urica, ki jo
posvetimo MBogu. Te besede na poseben

način veljajo za tiste, ki imajo posebno
nalogo oznanjati in vzgajati – to so starši,
vzgojitelji. Sodobno vzgojeslovje, ki se mu

učeno reče pedagogika, je pričelo širiti

prepričanje, da moramo delati z otroki v
rokavicah, na mehko. Tu je treba reči: po
pameti! Vzgoja mora biti zasnovana

na ljubezni, ljubezen pa včasih
zahteva tudi odločnost, žrtev. Koliko
je staršev, ki zaradi neke napačne

ljubezni ne vršijo svoje dolžnosti
vzgojitelja, ne oznanjajo evangelija, kakor ga

svojim otrokom lahko oznanijo le oni.
Manjka jasna, odločna beseda,
manjka pa tudi zgled življenja.

Za starše, ki so po svojem stvariteljskem
poslanstvu prvi vzgojitelji, pa tudi za nas

vse velja: če evangelij oznanjamo le z
lepimi besedami, trosimo suho listje;

evangelij, ki se »utelesi« in oblikuje
najprej naše življenje, pa je kvas
prenove in življenjske svežine.

Po: S. Čuk

NEGA OBRAZA
Si se danes zjutraj pogledal v ogledalo?
Kakšen  je  bil  tvoj  obraz:  svež,
brezvoljen, neprijeten? Ne pozabljaj, da
je  tvoj  obraz  v  resnici  namenjen
drugim, saj ga morajo gledati.Najboljša
nega  obraza  niso  različne  lepotne
kreme  in  ličila.   Neguj  svoj  obraz
predvsem  iz  svoje  notranjosti.   Svoje
oči  napolni  z  lučjo  in  dobrim
razpoloženjem.   Svoja  usta  sprosti  v
nasmeh.   Podari  svojemu  obrazu
prijazne poteze. Toda to boš zmogel le
tako,  da  boš  napravil  malo  globljo
čistko – v svojem srcu. Phil Bosmans, Živi vsak dan
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