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JUNIJ  -  ROŽNIK

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 

21.PON= Alojzij   19.- Anton Hraš,Matilda,Franc Pahič 

22-TOR= TOMAŽ MORE,JANEZ FIŠER   8.- v zahvalo, 

23.SRE   =     JOŽEF G.     8.-   Majda Berdnik

24.  ČET=  ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA   8,-   n.Brezm

   25.-PET= 8  ,Za DOMOVINO  PO nam.M.  SV.DUHU       

 26.SOB= CIRILALEKSANDRIJSKI 8.-za duše v vicah

27.NED= EMA KRŠKJA 7,.za farane, za otrok ubite

pred rojstvom. Kramberger-Jerič,sor.,       10.pokojne
Hajšek - Pernat,brate in sestre -Franc in Matilda Pahič,

Jožica Sgadin, Marija Rak,obl.,Franca Kolar
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

Nastal je velik vihar in 
valovi so pljuskali v čoln, 

tako da je bil že poln vode. 
On pa je bil na krmi 
in je spal na blazini. 

Zbudili so ga in mu rekli: »Učitelj, ti
ni mar, 

da se potapljamo?« 
In vstal je, zaprétil vetru in 

rekel morju: »Utihni! Molči!«
 In veter se je polegel 

in nastala je globoka tišina. Njim pa
je rekel: 

»Kaj ste strahopetni? 
Ali še nimate

vere?« 
(Mr 4,37–10)

GOSPODAR SVETA
IMA VSE »POD
 KONTROLO«

Bog je
gospodar sveta
in vladar ljudi.
V Jobovi knjigi
Bog ukazuje naravnim silam:
»Do sem pojdeš in nič dalje!«

Enako pravi tudi človeku,
čeprav si mi ljudje domišljamo,

da moremo neomejeno
gospodariti nad ustvarjenim

svetom. Če se človeku kaj
malega posreči, že misli, da je

ves svet njegov!
 Ko mlad človek konča šolanje, si domišlja, da je 
požrl modrost vsega sveta. Tisti, ki imajo za seboj 
nekaj življenjskih izkušenj, se takim domišljavcem 
smejejo, češ: kmalu boste spoznali, da je življenje še 
marsikaj drugega kot tisto, kar ste zvedeli v šoli! 
Božja modrost, zapisana v psalmih, pravi: »Zakaj 
hrume narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? 
Tisti, ki stanuje v nebesih, se jim smeje!« Bolj modro 
je priznati Božjo moč in njegovo vednost kot pa se 
zaganjati zoper njega.
Božja  beseda  nas  spodbuja  k  veri  in  zaupanju.
Glavna  misel  razodetja  je,  da smo v  Božjih  rokah.
Bog, ki obvladuje sile sveta, bo znal pomiriti viharje
našega življenja, da se ne bodo obrnili nam v škodo.
Pogoj  je  seveda  zaupanje  v  njegovo  bližino,  v
njegovo nenehno varstvo. Pred odhodom s sveta je

Kristus  svojim prijateljem učencem obljubil,
da bo z njimi do konca sveta. Ni jim obljubil
mirnega  življenja  brez  težav  in  nadlog
(mnogi  pobožni  ljudje  mislijo,  da  bi  moral
Bog  posebej  skrbeti  za  mirno  življenje
»svojih«),  a  zagotovil  jim  je  svojo  bližino:
»Na svetu boste imeli stisko, toda zaupajte:
jaz  sem  svet  premagal!«  Čeprav  je  Bog
dober  in  pravičen,  dopušča,  da  trpijo  tudi
nedolžni, saj celo svojemu lastnemu Sini ni
prizanesel.

Prav v Kristusovem trpljenju
pa je odgovor na Jobovo

vprašanje o trpljenju
nedolžnega. Vera v Kristusa pomiri

notranje iskanje. Toda vera mora
biti močna in živa. Nekdo je lepo

povedal: »Težje ko je breme
življenja, močnejša mora biti vera.«

Jezus nam vzklika: »Ne boj se,
samo veruj!« Po: S. Čuk, Misli srca
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hvaljeno
in češčeno naj vedno bo, PRESVETO 
REŠNJE TELO!

1. ERKER FILIP
2. FRAS SANJA,
3. FERLINC FILIP,
4. GANZITTI 
HANA,
5. HLASTEC NIKA,
6. KAVKLER 
JULIJA,
7. KOVAČIČ ANŽE,
8. KOROŠEC LINA,
9. KUŠAR ANIKA,
10. LAMPRET LINA,
11. MESARIČ NUŠA,
12. PAHOR 
TINIJANA,
13. STRNAD 
VANESA,
14. TOPOLČNIK 
LILI,
15. RADOVAN TIAN,
16. ŠORLI SOFIJA

TO JE:   
MOJE BIVALIŠČE! 

OD ZDAJ BOM 

TUKAJ PREBIVALA!

MARIJA Z JEZUSOM  V
NAROČJU  ČLOVEKU, KI SE JI

PREDANO POPOLNOMA
IZROČA

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. 

Dokler je naše telo pri življenju, 
je naša dolžnost, da ga uporabljamo

kot orodje za dobra dela; 
le tako lahko doživimo resničnost: 

dobro je biti človek.
(Anton Trstenjak)



Kaj pomaga zdravo telo in 
učena glava, če je srce hudobno?

(bl. Anton Martin Slomšek)



Starost ima dve veliki prednosti: zobje te ne bolijo
več 

in ne slišiš več vseh neumnosti, 
ki jih govorijo okoli tebe.

(George Bernard Shaw)



Če pomislim nazaj 
na svojo preteklost, vidim, 

da je bila zame 
največja sreča – vera. 

Skoraj vse, kar sem doživel 
lepega in osrečujočega, 
je bilo na ta ali oni način 

v zvezi z mojo vero.
 (Ivan Dolenec)



Vselej moli za to, 
da zgradiš svojo srečo, 

in ne zato, da porušiš srečo drugih.
 (japonski pregovor)
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