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JUNIJ  -  ROŽNIK

13. NED= KANCIJAN OGL.M.. 7,.za farane, za otroke

umrle pred rojstvom.  BIRMA 10.- za birmance,

Stanko Zorec.   Pavel,Kristina Sagadin,   
14. PON= VALERIJ               19.-po n.Brezmadežne 

15. TOR= VID                       19.- v zahvalo, 

16.SRE   =     BENO      19.-   za zdravje,       Pavel.K.Sagadin  

17.   ČET=  RAJNER                                       19,-   Anton Hraš   
   18. PET= SPOVED,            19     ,.Za zdravo pamet  

SV.DUHU     
 19. SOB= NAZARIJ   10.-PRVO SV.OBHAJILO

3.R,  po namenu prvoobhajancev
20. NED= 7.-za farane. Tone,Anton Javernik, Alojz,
Alojzija Smogavec, Cecilija,  za večni mir umrlih otrok

pred r.,  ŽEGNANJE -ŽABLJEK:10..-    Ivan Bračun,
za zdravo vreme, Dobrotnike cerkve, žive in pokojne,
Ljudmilo Janez Dovnik,  pok. Samec, Štefka Dolšak 
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

Tisti čas je Jezus rekel množicam:

  »Z Božjim kraljestvom 
je kakor s človekom, 

ki vrže seme v zemljo. 
Spi ponoči in b

edi podnevi, seme pa klije in raste, 
da sam ne ve kako. 

Zemlja sama od sebe 
poraja najprej bilko, 

nato klas in 
končno žito v klasu. 

Ko pa sad dozori, 
hitro zamahne s srpom, 

kajti prišla je žetev.«
(Mr 4,26–29)

Mr 4,26–34
STORI, KAR JE TVOJA DOLŽNOST, IN

ZAUPAJ V BOGA Po: S. Čuk, Misli srca

  

Papeža Janeza XXIII. So imenovali
Janez Dobri, ker je izžareval pristno

evangeljsko dobroto. Nekoč je
pripovedoval, kako na začetku svoje

papeške službe od samih skrbi ni
mogel spati. Ko je že bil skoraj pri
kraju s svojimi močmi, mu je neke

noči Sveti Duh navdihnil misel:

»Janez, kaj se delaš tako
važnega! Kaj pa misliš, da si?

Kristus je skrbel za svojo
Cerkev, ko

tebe še ni bilo,

pa bo tudi sedaj. Naredi, kar
moreš, potem pa mirno spi!« In
od takrat naprej je bil čisto miren. Naredil je,
kar je bilo v njegovi moči, in trdno zaupal, da

bo Bog storil vse, kar je potrebno.
Podobno mnogi ljudje, zlasti starši 
doraščajočih otrok, pogosto ne morejo spati 
od skrbi. Če so za njihovo vzgojo storili, kar 
jim je narekovala vest, zlasti če so svoja 

vzgojna prizadevanja pošteno podprli z 
zgledom doslednega krščanskega življenja
in človeške plemenitosti, lahko mirno spijo.
Zasejali so gorčično zrno in Bog bo njihovi 
setvi dajal rast. Trdno moramo verovati, da
Bog deluje v svetu tudi danes. Njegovo 
delovanje ni bučno, ampak tiho in 
preprosto.

O tihem, človeškim očem skritem
delovanju Boga govori današnja

evangeljska prilika o setvi, ki raste, ko
gre sejalec spat, in o gorčičnem zrnu,
ki se razraste v velikansko drevo. Ko
poljedelec spi in počiva, pravi Jezus,
»seme poganja in raste in on sam ne

ve, kako«. Pred očmi ima rast Božjega
kraljestva, katerega seme je njegova

beseda, shranjena v predragoceni
žitnici Svetega pisma. S temi

podobami hoče povedati, da je tudi za
nas skrivnost, kako med nami raste Božje

kraljestvo. Naša naloga je pripraviti
semenu Božje besede ugodna tla,

potem pa z vso ponižnostjo in
odprtostjo sprejeti Božje navdihe in
zaupati, da bo Bog naše napore vedno

blagoslavljal.
NE,  KAJ MORA, KAJ ZMORE MOŽ, STORITI JE DOLŽAN !  S.GR.

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


 

BIRMANCI
13.vi.2021

1. ANJA BRGLEZ KOBALE
2. MATEVŽ DOVER
3. MITJA DOVNIK

4. ANEJ FRAS
5. LUKA GANZITTI

6. MATIJA KAVKLER
7. ŽIVA KOVAČIČ

8. LARISA KOLARIČ
9. ŽAN KURNIK
10. NIKO KUŠAR

11. LOVRO LORBER
12. KARLA RAP

13. ERIK PLIBERŠEK
14. ROK STUPAN

15. SARA STRNAD
16. KAJA VANTUR

17. INES ROMANCA SPOLENAK
18. BOJ TIMOTEJ

Prihod Svetega Duha Apd 2,1

Jezusov vnebohod
6 Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali
boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«
Apostoli so še zmerom pod vplivom narodno-državnih
pričakovanj, zato očitno mislijo na posvetno obnovo
izraelskega kraljestva, Jezus pa jim govori o Božjem

kraljestvu (v. 3).
7 Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za 
čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji 
oblasti.
8 Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti 
Duh prišel nad vas, in boste moje priče 

v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji ter do skrajnih mej sveta.« 
Kakor je Jezus pred začetkom svojega javnega 
delovanja prejel »moč Svetega Duha« (prim. Lk 4,1.14),
tako jo morajo prejeti tudi apostoli. Sveti Duh bo 
neposredno navdihoval njihovo delovanje med pogani; 

9 Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi 
očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. 
10 Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, 
glej, sta stala pri njih dva moža v belih 
oblačilih,  ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj
stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je
bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav 
tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
  Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore
hiše, kjer so se zadrževali: Peter in Janez, Jakob 
in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, 
Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov
sin Juda. 
14 Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi 
z ženami in z Jezusovo materjo Marijo 
in z njegovimi brat1
Prihod Svetega Duha
2 1 Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi 
zbrani na istem krajubinkoštni dan db. petdeseti dan 
(gr. pentekosté); mišljen je petdeseti dan po prazniku pashe
(velike noči). Prvotno je bil to kmečki praznik žetve.
2 Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se 
bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so
se zadrževali. 
3 Prikazali so se jim jeziki, podobni 
plamenom, ki so se razdelili, in nad 
vsakim je obstal po eden.

jeziki, podobni plamenom: gre za pojav t. i. »glosolalije«,
nadnaravne sposobnosti govorjenja v tujih jezikih (prim.

1 Kor 12,10.28.30; 14,1-40). Ob tem je simbolično nakazano
univerzalno poslanstvo Cerkve, ki je zmožna oznanjati

evangelij vsakemu narodu v njegovem lastnem materinem
jeziku.

4 Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom
in začeli so govoriti v tujih jezikih, 
kakor jim je Duh dajal izgovarjati.
5 V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni 
možje iz vseh narodov pod nebom. 

Sestra katehistinja  pripravljla cigančka na 
birmo.:«znam,znam. To mi je sedmič, kaj grem k
birmi.« (našel je botra pa da iskoristi priliko za 
darilo.)

PRIDRUŽIMO SE:
DRUŽINI BREZMADEŽNE
ZNAMENJE PRIPADNOST:

NOSIM MEDALJICO IN
MOLITEV:

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!
Za krepitev VERE,UPANJA IN

LJUBEZNI  je zelo priporočljivo
razmišljanje o Marijinih prikazanjih –
sporočilih in še o EUHARISTIČNIH

ČUDEŽIH, 
znamenjih Jezusove in Marijine stalne

prisotnosti. 
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