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JULIJ – MALI SRPAN,  AVGUST – VELIKI SRPAN

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,
26.PON=  ANA IN JOAKIM          8,- n.Brezmaadežne

27.TOR= GORAZD,KLEMEN,UČECI  8.-Majda Berdnik

28.SRE   =    VIKTOR               8.-   za spreobrnenje 

29.  ČET=   MARTA                            po namenu dobrotnikov  
l  30.PET=   PETER KRIZULOG                   1  9   .p po namenu         

31.SOB= IGNACIJ LOJOLSKI     19.- Jožef,Franc,Marija,
Frančiška  Mlakar, Rudi Šmit 

1.NED= ALFONZ LIGVORIJ 7.- za farane,  10-. Po
namenu  ŽUPNIKA GOSP.FRANCA MLAKAR
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 

Jezus nahrani pet tisoč mož
6 1 Potem se je Jezus prepeljal na

drugo stran Galilejskega, to je
Tiberijskega jezera.

2 Za njim je šla velika množica, ker je
videla znamenja, ki jih je delal na

bolnikih.
3 On pa se je povzpel na goro in tam

sedel s svojimi učenci.
4 Blizu je bila pasha, judovski praznik.

5 Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in
videl, da prihaja k njemu velika

množica, je rekel Filipu: »Kje naj
kupimo kruha, da bodo tile jedli?«

6 To pa je rekel, ker ga je preizkušal;
sam je namreč vedel, kaj bo storil.
7 Filip mu je odgovoril: »Za dvesto

denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da
bi vsak dobil vsaj majhen kos.«

8 Eden izmed njegovih učencev,
Andrej, brat Simona Petra, mu je

rekel:
9 »Tukaj je deček, ki ima pet

ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je
to za toliko ljudi?«

10 Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo
pa je na tistem kraju veliko trave.

Posedlo je torej kakih pet tisoč mož.
11 Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil
in jih razdelil med sedeče. Prav tako je

razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli.
se zahvalil namreč Bogu; Janezovo besedje odraža

zakramentalno razumevanje pomnožitve kruha:

12 Ko so se najedli, je rekel svojim
učencem: »Poberite koščke, ki so ostali,

da se kaj ne izgubi.«
13 Pobrali so jih torej in napolnili

dvanajst košar s koščki, ki so od petih
ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so

jedli.
14 Ko so ljudje videli, da je storil

znamenje, so govorili: »Ta je resnično
prerok, ki mora priti na svet.«

15 Ker je Jezus spoznal, da nameravajo
priti in ga s silo odvesti, da bi ga
postavili za kralja, se je spet sam

umaknil na goro.

 

 Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,
tvoji zvesti te bodo slavili. (Ps 145,10)
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»Gospod, pomagaj mi, da dosežem to in to;
podari mi tisto; daj, da se mi ne zgodi tista

stvar; obvaruj me tega in tega …«
Naša molitev je skoraj vedno

prošnja. To ni nič slabega, ker je
Jezus vedno spodbujal, naj prosimo,

in ker pri tem, ko prosimo Boga,
dojamemo, kako se moramo

obnašati mi sami.
Naša molitev je pogosto prošnja za
odpuščanje. Zelo dobro! Saj če pred
Bogom priznamo, da smo grešniki,

nas to prenavlja in rešuje.
Naša molitev je, čeprav ne tako pogosto,

kakor bi morala biti, tudi zahvala za vse,
kar nam je Bog dal in nam daje. Odlično!

Hvaležnost prečiščuje duha.
Na naših ustnicah je zelo redko slavilna

molitev. To pa je znamenje vere, ki
je nezrela, sebična, tradicionalna, z

mnogimi ustaljenimi pravili in s
premalo prepričanji.

Hvala, slavljenje ne pričakuje
nobenega povračila. Privre iz srca, ne
ker bi radi ali smo kaj dobili, temveč zaradi

lepote in veličine drugega. Ne zaradi tega, kar
drugi dela, temveč zaradi tega, kar je.

Slavljenje je molitev »zaljubljenega«, tistega,
ki se zna zamakniti pred nečim, kar je lepo,
pristno, dobro, tudi če ni vmes denarnice.

Slavilna molitev je najvišja
oblika vere!

Moj Bog, daj mi te vere.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

VSAK DAN LAHKO 
DOŽIVLJAŠ ČUDEŽE

V življenju imamo zaklad, 
ki ga ne vzamemo dovolj resno: veselje. 
Saj rečemo, da je smeh zdrav. 
Toda na to zdravilo za naše zdravje
mnogo premalo mislimo. 
Ne gre za neumen smeh in režanje, 
ampak za smeh, 
ki izvira iz našega zadovoljstva 
in iz globoke radosti.
Upam, da si nekje v svojem srcu 
še vedno ostal vsaj malo otrok: 
ne da bi hodil skozi življenje naivno,
ampak da bi se znal čuditi 
in se veseliti. 
Vsak dan lahko doživljaš čudeže, 
imaš odprte oči za mnoge drobne stvari,
s katerimi angeli krasijo tvojo pot.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

 Na Krištofovo nedeljo, to je tista,
ki je najbližja godu sv. Krištofa

(24. 7.), je pri nas že od leta 1987
darovanje za vozila, namenjena
misijonarjem. Pobudo za to je

dala organizacija MIVA, akcija pa
poteka pri nas pod geslom »Za

vsak srečno prevožen kilometer
en stotin«.

Vsekakor je vsakdo izmed nas
iskreno povabljen, da po svojih
močeh podpre to akcijo zbiranja

sredstev za najrazličnejša
prevozna sredstva, namenjena

našim misijonarjem.



Spoštuj, brani, ljubi, vsako 
človeško življenje in mu služi! 

Samo po tej poti boš našel
pravičnost, razvoj, pravo svobodo, mir in srečo.

(sv. Janez Pavel II.)



Ne s svetilko, 
temveč s srcem išči ljudi, 

kajti edino ljubezni 
odpirajo ljudje svoja srca.

(Peter Rosegger)




Srečen ni, kdor veliko ima, 
ampak tisti, ki malo potrebuje.

(bl. Anton Martin Slomšek)



Telesno zdravje, mirna vest, 
ljubezen do dela 

in ljubezen do miru
 v pričakovanju nebeških dobrin, 

to je radost življenja.
(sv. Janez XXIII.)

»LAČNE JE NAPOLNIL Z DOBROTAMI«

Še  preden  Jezus  prične  javno  delovati,  se  pojavi
situacija,  povezana  z  lakoto.  V  puščavi  mu  namreč
skušnjavec  reče:  »Če  si  Božji  Sin,  reci,  naj  ti  kamni
postanejo kruh."« Jezus mu je odgovoril z znamenitim
stavkom: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od
vsake besede, ki prihaja iz Božji ust.«
V današnjem evangeliju pa se ponovno pojavi »zagata z
lakoto«.  Evangelisti  pripoveduje,  kako  je  Jezus  nasitil
množico, ki ga je poslušala. Morda smo se začudili, zakaj
je  bil  tako  v  skrbeh  za  telesno  lakoto  ljudi.  V  tistem
Jezusovem odgovoru skušnjavcu moramo biti pozorni na
besedico »samo«. Jezus,  ki  je dobro poznal človeško
naravo, sploh ni trdil, da človeku kruh (vsakdanja hrana),
ni  potreben;  dejal  je  le,  da  je  človeku  hrana  za  telo
premalo. Človek je telo in duh. Po telesu pripada zemlji in
po njem je podoben drugim živim bitjem, po duhu pa je
državljan nebes, podoben Bogu. V tem življenju je telo
orodje duše, zato moramo skrbeti zanj. Če si lačen, misliš
samo na hrano in težko na kaj »višjega«.
Za večino ljudi to drži, izjeme so duhovni junaki – svetniki.
Zanje je značilno, da so pozorni in čuteči za drobne 
potrebe soljudi. Eden takih je bil recimo Karel Boromejski,
ki je nekoč vodil milansko škofijo. V njegovem času je 
tam divjala kuga in škof Karel je osebno stregel bolnikom:
čistil je njihove kužne rane in jim dajal jesti in piti. Mnogi 
so se v »teh časih s covid-virusom«, podobno žrtvovali in 
z neizmerno ljubeznijo in predanostjo stregli bolnikom. Iz 
osebne izkušnje tega dela je Karel povedal: »Če hočeš 
komu pripovedovati o Kristusu, ga moraš prej sedemkrat 
nahraniti.« Človeka nahraniti pa pomeni izkazati mu 

najbolj osnovno dobroto. To pove več kot množica lepih 
besed. Dobrota, ki prihaja od srca, gre naravnost k srcu. 
Dobrota je žarek tiste ljubezni, ki prihaja od Boga. 
Pomenljivo je, da je za podobo svoje ljubezni do konca 
Jezus izbral prav kruh – hostijo. Za človeka, ki je zares 
dober, rečemo, da je »dober kot kruh«. Dobrota odpira 
oči srca in duše za Boga; po delih dobrote smo vsi Božji 
glasniki.
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