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JULIJ – MALI SRPAN

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

19.PON=  MAKRINA                          8,- n.Brezmaadežne

20.TOR= MARJETA ANTIOHIJSKA    8.-Majda Berdnik

21.SRE   =    DANIJEL(DANILO)              8.-   Rak Slavko

22.  ČET=   MARIJA MAGDALENA      8.-   Jožica Sagadin

l  23.PET=   BRIGITA ŠVEDSKA                    1  9,.   Albin, starši  
Leskovar  obl.  molitev za duhovniške.p.

24.SOB= KRIŠTOF            19.- Pavel,Kristina Sagadin

25.NED= JAKOB , KRIŠTOFOVA nedelja DAR   ZA

MIVO-MISIJONSKI AVTO     7,.za farane, za otrok
ubite pred rojstvom,.Leskovar,Poharčeve, starši

Kranberger-Jerič          10. Anicala,Franc Blažič,   Ana,
Filip Kac in za BOŽJI blagoslov v dužini , Matilda,Franc

Pahič, Marjeta Košič,
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 

Tedaj  je  JEZUS rekel Apostolom: 
»Pojdite sami zase 

v samoten kraj 
in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi

je namreč 
prihajalo in odhajalo, 

tako da še jesti niso utegnili. In
odrinili so s čolnom 

sami zase v samoten kraj.«
(Mr 6,7–11)

POČITNICE Z BOGOM

Zajadrali smo v drugo polovico julija. Šolarji
imajo za seboj že praktično mesec počitnic, 

mnogi delavci in uslužbenci pa so na dopustu. 

V evangeliju smo slišali, da je tudi Jezus 
svoje učence, ki so se vrnil s prvega 
misijonskega potovanja in mu 
pripovedovali, kaj vse so doživeli in naredili,
poslal na dopust. 

»Pojdite na samoten kraj sami zase in se
nekoliko odpočijte.« 

To je smisel počitnic, dopusta:

nabrati si novih moči za delo,
 najti čas zase, za svoje najbližje,

sklepati nova prijateljstva,
 širiti svoje obzorje. 

Če smo kristjani, v svoj počitniški 
»program« vključimo tudi Boga, saj nas 
on čaka v vseh lepotah narave, ki jih 
odkrivamo, in v ljudeh, s katerimi se 
srečujemo. 

Če kristjan na počitnicah ali dopustu
»izključi« Boga, s tem razodeva, da ta

čas gleda kot priložnost, da se
»razdivja«.

Sodobni način življenja je tako hiter in napet, da bi človek
ne mogel vzdržati, če ne bi vsako leto za nekaj časa
»izpregel«. Listina druga drugega vatikanskega koncila o
Cerkvi  v  sedanjem  svetu  pravi:  »Prosti  čas  naj  se
pravilno uporablja za razvedrilo in utrjevanje duševnega
in telesnega zdravja …« 
Nekoč  so  bili  prosti  dnevi  vezani  zgolj  na  nedelje  in
praznike, danes pa življenje prinaša še bolj  »poseben
stil«. Cerkvenih praznikov skoraj ni več, pa še ti so med
tednom,  ko  mora  večina  ljudi  iti  na  delo;  nedelje  za
mnoge niso več dnevi brez dela in niso posvečene Bogu,
kakor veleva tretja Božja zapoved, ampak ukvarjanju z
drugačnimi opravili. 

Mnogi, ki se sicer imajo za kristjane,
ne najdejo časa za nedeljsko mašo.

Preprosto ne pomislijo, da je povezanost
z Bogom neusahljivi vir notranje moči in

miru ter medsebojne povezanosti. 
Vsak konec tedna kristjanu omogoča 
najboljšo »osvežitev«, skok v nadnaravni 
svet. To je tudi šola za počitniške dni in 

POZDRAVLJAMO NOVEGA ŽUPNIKA V LAPORJU
 GOSPODA FRANCA MLAKAR!  

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

 Angleži imajo za to izraz »holidays«, kar  v
dobesednem prevodu pomeni »sveti

dnevi«.
Naj bodo dnevi počitnic za vse resnično
sveti dnevi, ki bi nas prerodili, osvežili in

okrepili.
Po: S. Čuk, Misli srca

 

Kot  nalašč  smo  prav  v  teh  dneh  brali
Jezusove  besede  v  evangeliju,  ko  vsi
mislimo na proste dni, počitnice, oddih. 
»Pojdite sami zase na samoten kraj in si
nekoliko odpočijte!«

Radi rečemo, da je v planinah človeku
Bog blizu. Kdor s srcem hodi in gleda, ga
gotovo opazi. Dopust za človeka postane

izreden Božji nagovor po naravi, po
izrednih trenutkih, po spremembah, ki jih

doživljamo.
Prosimo Gospoda za blagoslov, naj nas  v
času teh poletnih dni spremlja in varuje.

Po: Bogoslužno leto B

OB VRNITVI

Rekel si, 
naj odrinemo na samoten kraj 
in si malo odpočijmo.
Pospravili smo kramo in staro navlako 
iz svojih src in bivališč in odšli.

Vrnili smo se v navadne dni 
s posušenimi šopki zdravilnih zelišč, 
z okusom po soli in školjkah, 
z barvo sonca na koži in v očeh, 
s spomini podarjenih besed in bližine.

Zdaj si želimo ohraniti milostni čas 

obnovljenih moči, 
zato v skodelice vsakdanjosti natakamo 
hrepenenje po tvoji bližini 
in te prosimo, 
da nas ohranjaš mehke in ljubeznive 
tudi sredi hladnih sap prvih jesenskih dni.

Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe

Bog bo blagoslovil našo jed, 
samo če se hvaležno spominjamo 

vseh tistih, ki so nam z delom 
svojih rok pridelali in pripravili živež.

(Friedrich W. Foerster)



PRIDRUŽIMO SE:
DRUŽINI BREZMADEŽNE:

 O MARIJA BREZ MADEŽA SPOČETA,
PROSI ZA NAS,   KI SE K TEBI

ZATEKAMO IN ZA VSE TISTE. KI SE K
TEBI    NE ZATEKAJO,

POSEBNO ZA SOVRAŽNIKE SVETE
CERKVE!

 

 19. julij
MAKRINA MLAJŠA

Izšla je iz družine, v kateri je bilo veliko
svetnikov, nekaterim je do te najvišje časti,

ki jo more doseči človek, pomagala prav ona
s svojim zgledom pa tudi z navdihnjeno

besedo. Rodila se je leta 327 v maloazijski

Cezareji kot prvi otrok iz zakona
svetniške Emelije in Bazilija.

Ime je dobila po svetniški
babici, je pa pomenilo napoved, da bo

tudi njeno življenje posvečeno Jezusu. Njena najboljša
učiteljica in varuhinja je bila mati Emelija, pri kateri je

dobila prvi šolski pouk, ki je temeljil na Svetem pismu,
kolikor ga je otrok mogel razumeti, predvsem na
Salomonih modrostih in psalmih. Ob učenju se je

naučila tudi opravljanja domačih del od kuhanja do
čiščenja in pospravljanja. Starši so ji kot življenjskega
sopotnika predlagali mladeniča, ki je bil znan po svoji

dobrodelnosti, toda umrl je, preden je prišlo do poroke.
Makrina je sklenila, da se ne bo nikoli poročila. V

njenem življenjepisu beremo, da je njihovo
družinsko posestvo kmalu postalo kraj

samostanskega življenja, kjer je Makrina
živela »z velikim številom devic in enaka z

njimi«. 
Po smrti moža se jim je pridružila tudi mati 
Emelija. Ko je ta leta 380 umrla, je bil 
Makrinin brat Gregor škof v Nisi, brat Bazilij, 
škof v rojstnem mestu Cezareji, pa je umrl malo
pred materjo. 

Gregor že osem let ni videl svoje sestre, po
navdihu se je zato odpravil na pot, da jo obišče.

Dobil jo je na smrt bolno. Sad njunega
zadnjega pogovora je bil njegov spis O

duši in vstajenju, ki ga je spisal ob
pogovoru s svojo umirajočo sestro

Makrino.

RAZLIKA  – »Kakšna je  razlika  med zdravnikom in
tatom?« – »Tat ve, kaj njegovi stranki manjka.«

OKO  – Kmet vpraša soseda: »Zakaj pa imaš plavo
oko?« – Kmet mu razloži: »Ko sem molzel kravo, me
je  mahnila  z  repom,  pa  sem  ji  opeko  privezal  na
rep ...«

RACE  – Lovec kolegu: »Včeraj  sem ustrelil  kar 14
rac.« – Kolega: »Divjih?« – Lovec: »Ne. Divji je postal
kmet, ki je bil njihov lastnik.«
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