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11.NED= BENEDIKT 7,.za farane, za otrok ubite pred

rojstvom,.Marija Žist          10.Franc Pliberšek,obl.
Albin Pernat,Gizela Kogoj,

blagoslo ČMRLJEV,  sreč. vož.angelom varuhom
12.PON=  IVANA Š.   8,- n.Brezmaadežne

13.TOR= HENRIK (HINKO)  8.-Štefanija Dolšak 

14.SRE   =    KAMIL.                8.-   Jožica Sagadin           

15.  ČET=   BONAVENTURA             19.-  Ivan Košič obl  
16. PET=   KARMESKA MB   1  9,.   Po nam A.O, za duh.p.  
17.SOB= ALEŠ (ALEKSEJ) 8.-Blaž,Elizabeta,Anton Žist

18.NED= ELIJ,ARNOLD   7.- za farane, za  mir umrlih
otrok pred r., Frančiška Erker .      Alojz. Angela Abrožič.

Franc. Kristina Macuh,     10..- Roman,Rozika, Štefan
Mlakar obl,  za  zdravo vreme, Oto Eichenauer

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

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 Ob21.blagoslov

PRIDRUŽIMO SE:
DRUŽINI BREZMADEŽNE

 

Tisti čas je Jezus poklical 
k sebi dvanajstére in jih začel

pošiljati po dva in dva. 
Dajal jim je oblast nad nečistimi

duhovi in jim naróčil, 
naj razen palice 

ne jemljejo na pot ničesar, 
ne kruha ne popotne torbe 

ne denarja v pasu, 
obujejo naj sandale in 

naj ne oblačijo dveh oblek. Govóril
jim je: 

»Kjer koli stopite v hišo, ostanite
tam, 

dokler ne odidete. 
Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas

ne poslušajo, 
pojdite od tam 

in si otresite prah z nog, 
njim v pričevanje.« 

(Mr 6,7–11

OD BOGA POSLAN

Božja beseda današnje nedelje nam 
govori, kako Bog v vseh časih pošilja 
ljudem svoje poslance

Izbira, koga sam hoče.
Pokliče tistega, ki ni gluh za njegov

glas. 
Da mu v usta svoje besede, ki so

besede življenja, besede, ki
ozdravljajo, besede, ki osvobajajo

od hudičeve oblasti. 
V stari zavezi je Bog izvoljenemu ljudstvu
pošiljal preroke. Tudi če so bili na zunaj

za to službo nepripravni kot pastir Amos.
Bog gleda na srce. Zadnji prerok stare

zaveze, Janez Krstnik, je pokazal
Poslanega od Očeta.

Kmalu po nastopu svoje službe 
popotnega učitelja je Jezus iz 
Nazareta okoli sebe zbiral 
učence, nato pa poklical dvanajst
ožjih sodelavcev, ki jim pravimo 
apostoli
. To je grška beseda, ki pomeni 
»poslani«. Potem ko so bili nekaj časa v 
njegovi šoli – poslušali so njegov nauk, 
strmeli nad njegovimi čudeži, predvsem 
pa občudovali njegovo osebnost – je 

POZDRAVLJAMO NOVEGA ŽUPNIKA V LAPORJU
 GOSPODA FRANCA MLAKAR!  

Naj Te Bog blagoslovi z obiljem darov Svetega DUHA!            Janez Osvald

https://zupnija.laporje.si/
mailto:zupnija.laporje@gmail.com


Učitelj sklenil, da jih pošlje »na prakso«. 
Pater Albin Škrinjar si tale prizor 
predstavlja nekako takole: 
»Jezus stoji tu, pred njim dvanajsteri

apostoli. Veseli so, slovesno
razpoloženi; sedaj odhajajo, da bodo

oznanjali Božji nauk kakor Jezus.
Stoje pred Jezusom, pripravljeni za

pot, pa brez popotnih torb, brez
denarja: po evangelistu Marku jim

Jezus dovoljuje imeti palico za oporo
na potovanju, ne pa kot orožje. Jezus

razpošilja apostole zares kakor
prave ubožce. Po dva in dva

odhajajo od Jezusa. Spremlja jih
Jezusova molitev. 

»Sveti Avguštin je zapisal, da je Jezus 
razposlal apostole po dva in dva zato, 
ker je hotel s tem pokazati neločljivost 
obeh največjih zapovedi: ne more biti 
oznanjevalec Božje ljubezni nekdo, ki 
ne z na biti pozoren na človeka ob 
sebi.

Od Boga poslani apostol 
uči predvsem s tem, kar je!

In tudi mi smo po krstu
poklicani, da pričujemo.
Bog slehernega od nas
pošilja, da v prvi vrsti
učimo s tem, kar smo!

Po: S. Čuk, Misli srca

TKALCI

Od prvega diha
tkemo na statvah tvojega bivanja

tkanino svojega življenja,
ko visimo v praznini med vero in nevero,

med zaupanjem in uporom,
med hrupom in tišino,

v sebi in okoli nas.

Poslani v prostor in čas
tkemo komaj za kaj odgovorni,

čeprav med seboj soodvisni,
z nejasnim zavedanjem,

da bo naš prt enkrat dokončan
in statve razdrte

Kje so statve večne Svetlobe,
s prtom ljubezni, ki več ne rani?

Usmili se našega tkanja!
Tvoje so statve in tvoje predivo,

le vreteno sučemo sami.
Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim

Tebe  

POČITEK – »Slišala sem, da je tvoj oče na
počitku v gorah,« je rekla soseda malemu

Janezku. – Janezek: »Gospa soseda, narobe ste
slišali. Z njim je tudi

mama!«
NEBO – Če bi Bog res želel, da bi bile ženske

pilotke, bi naredil nebo roza barve.

15. julij
BONAVENTURA

Bonaventura je redovno ime Janeza Fidanza, ki se je rodil
okoli  leta  1218 v kraju  Bagnoregio,  to  je  pri  Viterbu  v
sosednji Italiji. Še mlad je vstopil v red sinov sv. Frančiška
Asiškega.  Ko je   v  Parizu končal  bogoslovne študije,  je
tam nekaj časa deloval kot profesor. Ko mu je bilo 36 let,
je bil izvoljen za vrhovnega predstojnika reda in to službo
opravljal  do  leta  1273.  Bil  je  svet  redovnik,  preudaren
predstojnik, sloveč govornik in ob sv. Tomažu Akvinskem
najuglednejši  teolog  visoke  sholastike.  Kritična  izdaja
njegovih  del  obsega  10  zajetnih  knjig.  Med  Tomažem
Akvinskim  iz  reda  dominikancev  in  Bonaventuro  je
obstajala vez iskrenega prijateljstva vse do smrti. Oba se
medsebojno  dopolnjujeta:  Tomaž  je  bil  velik  učitelj,
teologije, Bonaventura pa je visoko teologijo »prevedel« v
praktično  življenje.  Tomaž  razsvetljuje  razum,
Bonaventura  ogreva  srce.  Kot  bogoznanec  nosi  ime
»serafski učitelj«.
Sv. Bonaventura je umrl 15. julija leta 1274 med vesoljnim
cerkvenim  zborom  v  Lyonu,  ki  ga  je  bil  sklical  papež
Gregor X. z namenom, da se na njem vzhodna in zahodna
Cerkev,  ločeni  po  nesrečnem  razkolu  leta  1054,  spet
združita in spodbudita resnično prenovo Cerkve. Pri vsej
dobri volji se ta poskus ni posrečil in do povezave obeh
Cerkva, ki nosita ime po Kristusu, žal, ni prišlo. 
Za svetnika je Bonaventuro razglasil papež Sikst IV. leta
1482;  leta  1587 pa  ga  je  Sikst  V.  uvrstil  med cerkvene
učitelje.

Vsa lepota narave, 
blagoslov sonca in lune sadovi zemlje, 
prijetno sožitje v družini in s prijatelji, 

vse te dobre stvari so le čudovita podoba 
tvoje dobrote in znamenja blagrov 

tvojega kraljestva 
 (bl. John Henry Newman)
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