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JUNIJ  -  ROŽNIK,             JULIJ – MALI SRPAN

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
28.PON= IRENEJ(HOTIMIR)    8.- po nam s.N.

29TOR= PETER IN PAVEL   9.- v zahvalo,za duh.

19.za novomašnike, molitv.ura

30.SRE   =  PRVI RIM.MUČ.     8.-   Majda Berdnik           

1.  ČET=  ESTERA            8,-   n.Brezmaadežne

   2.-PET=   Pujskogorska MB   19,.  ,Anton Javernik,molit.  

3.SOB= TOMAŽ                8,- v zahvalo (M)

4.NED= 7.-za farane, Franc Kosi , za  mir umrlih otrok 

pred r.,  10..- Marija Požgan,Franc in Marjeta Potočnik,  
za       zdravo vreme,   Stanko Smole,  Slavko Rak

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

JEZUS je vstopil in jim rekel: 
»Kaj se razburjate in jokate? 

Deklica ni umrla, 
ampak spi.« 

In posmehovali so se mu. 
On pa je vse odslôvil 
in vzel s seboj očeta 

in mater deklice ter tiste, 
ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je

bila deklica. 
Prijel jo je za roko in ji rekel: 

»Talíta kum,« kar pomeni:
Deklica, rečem ti, vstani! Deklica je

takoj 
vstala in hodila; 
imela je namreč
dvanajst let. Od

začudenja 
so bili vsi iz sebe.

(Mr 5,39–42)

Mr 5,21–43

JEZUS DAJE ŽIVLJENJE
Apostol Pavel nas v svojem pismu 
Korinčanom (v odlomku, ki smo mu na 
današnjo nedeljo prisluhnili) spomni na 
mano, ki jo je Bog dal v puščavi. Naj si 
je je kdo nabral veliko ali malo, nihče je 
ni imel več kot ostali. Vsak je imel toliko,
kot je potreboval. S tem nam vera 
končno daje pristop k enemu samemu 
življenju, ki se v vsej polnosti bohoti v 
vseh, ki so je deležni. To je vznemirljivo 

bogastvo vere in njena neverjetna 
skrivnost. Ali nam ni kar težko pristati na 
takšno globino vere, ki jo dosegata Jair in tista 
žena? Izgleda tudi, kot bi mi takšno spoznanje 
slabo razumeli. In še, ali ni Jezus prav zaradi 
vsesplošnega slabega razumevanja hotel tako 
zadržanost in celo molk glede teh ozdravljenj? 
Razen njega samega in bolnice nihče okrog 
njiju ni ničesar vedel. Tudi k deklici Jezus spet 
ni vzel s seboj nikogar razen treh apostolov, to 
je tistih, ki jih bo izbral kasneje tudi v vrtu 
Getsemani in bodo priče njegovega smrtnega 
boja. Ti trije so tudi priče Jezusovega 
spremenjenja na gori. Pole teh ne 
prenese ob sebi nikogar več kot le 
otrokovega očeta in matere, pa še 
njima »ostro zabiča, naj tega nihče 
ne izve«. Množice je, kot tudi nas, 
verjetno pritegnila samo zunanjost 
vseh teh stvari. Pravega, globokega 
pomena pa pri vsem skupaj niso bili 
sposobni odkriti. 

Taka znamenja ozdravljenja, ki bi
pravzaprav morala kar kričati o zmagi
nad smrtjo, niso pripomogla k ničemur

drugemu, kot da so pri ljudeh še povečala
tisto zgrešeno željo, da bi pač čim dlje

ostali na zemlji in po možnosti v čim
večjemu udobju. No, in tudi vse to je

možno samo po moči tiste energije
večnega življenja, ki ga daje Jezus.

Sedaj naj bi se ne vpraševali, če bomo v svoji veri znali
posnemati Jaira ali bolno ženo. S tem bi se

pravzaprav vmešavali v načrt, ki ga ima Bog z
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nami – in je vse odvisno samo od njega. Z
druge strani je namreč nujno potrebno, da se
odločimo, kako v tisti veri, ki nam jo Gospod

že daje, resnično zaživeti.
Povzeto po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

Tisti, ki pravi, da veruje, 
pa se ne trudi, 

da bi po veri tudi živel, 
sam sebe postavlja na laž.

 (Stanko Janežič)



Nemirna vest je najstrašnejše zlo, 
ki te lahko doleti.

(Janez Janžekovič)

SI POLOŽIL ŠOFERSKI ISPI?   NE VEM
ŠE,  TISTI V KOMISIJI ŠE NISO PRIŠLI K

ZAVESTI-

KAJ IMAŠ, A NE VEŠ DA IMAŠ?

 SREČEN NI,   KDOR SREČO UŽIVA SAM, 
NESREČEN NI,  KDOR  V NESREČI,

NE BIVA SAM.

NASMEH OTROKA, JE DOKAZ, DA
NEBEŠKI OČE, STVARNIK VSEGA,     ŠE

NI OBUPAL NAD ČLOVEKOM

NE, KAJ MORA. 
KAJ ZMORE MOŽ, STORITI JE

DOLŽAN!

Nebeški Oče, vodi naše misli, besede in
dejanja, da bomo ohranjali trdno vero in

s teboj večno živeli. Amen.

»Bog je človeka ustvaril za
neminljivost.« (Mdr 2,23)

»Bog ni narédil smrti, ne veselí se
propada živega. Vse je namreč ustvaril

za bivanje.« (Mdr 1,13)

Toda od kod potem bolečina in smrt,
posebej še trpljenje, ki zadene dobre in

pravične? To je vprašanje, ki muči
človeka vseh časov.

Svetopisemski pisatelji (še bolj pa Jezus
sam) razlikujejo dvojno smrt: naravno,
ki je pogojna s končnostjo ustvarjenega
bitja, in drugo, nenaravno smrt, katere
povzročitelj je človek s svojim uporom
Bogu. Jezusove besede: »Kdor veruje

vanj, vekomaj ne bo umrl« (Jn 11,26), so
luč, ki posveti v to skrivnost in ponudi
ključ za razumevanje in rešitev tega

večnega vprašanja.

Družina Brezmadežne
SV.Maksimiljan Kolbe

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. 

Janez Krstnik je bil sin Zaharije in Elizabete, sorodnice
device Marije, ki sta ga dobila
kot Božji dar v poznih letih, ko
sta  že  opustila  upanje  na
potomstvo in zaradi tega trpela

sramoto. Želeli so mu dati ime po očetu, toda Zaharija je
vzel deščico in nanjo zapisal: »Janez je njegovo ime.«
Bil je začasno nem, saj je bila to Božja kazen, ker ni
veroval angelovemu oznanilu. Sicer pa se je Janez (torej
Jezusov  sorodnik)  zelo  mlad  umaknil  v  puščavo,  vse
dokler ni začel javno nastopati, ko je bil že v zrelih letih.
Pojavil se je ob reki Jordan, kjer je živel spokorno in z
veliko gorečnostjo oznanjal  skorajšnji  Mesijev prihod.
Jezus se mu je dal krstiti, on pa je Judom nanj pokazal
in dejal, da je »Jagnje Božje, ki odvzema grehe sveta«.
Herod Antipa ga je dal zapreti,  ker ga je Janez javno
opominjal, ker je živel z ženo svojega brata. Zato ga je
Herodova žena Herodiada sovražila in nazadnje dosegla,
da je bil obglavljen. Janez je bil prvi krščanski mučenec.
Evangelisti  v  svojih  poročilih  opisujejo  okoliščine
Janezove smrti.

24. junij
JANEZ

KRSTNIK
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