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JUNIJ  -  ROŽNIK

6. NED=       7.-za farane.   za večni pokoj ab.otrok,
Franc.Julijana Rak obl,Franc in Frančiška Erker

10.  -      Stanko Smole, Marija Rak,k.v. DO  
13.VI.  devetdnevnica SV.DUHU  

7. PON= ROBERT                19.-po n.Brezmadežne 
8. TOR= MEDARD                        19.- v zahvalo, 

9. SRE   =     FELICIJAN                         19.-   za zdravje

10.   ČET=  BOGUMIL                               19,-  Pavel.K.Sagadin     
   11. PET=   SRCE JEZUSOVO    18.- skušnja birmancev  

19-   ZA zdravo pamet  SV.DUHU       
NA ŽABLJEKU   V CERKVI PRESV SRCA  

JEZUSOVEGA      21  .-ČEŠČENJE:,   22.- MAŠA  ,na čast  
Srcu Jezusovemu,  ČEŠČENJE 

24     MAŠA   na čast Srcu Marijinemu  

12. SOB=SRCE MARIJINO  17.-starši čistijo

cerkev – prilika za spoved  19.- Sl avko Rak

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

umrle pred rojstvom.   10.- za birmance,  Stanko Zorec.
Pavel,Kristina Sagadin, 

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

Okrog njega je sedela
množica in so mu rekli: 

»Glej, tvoja mati, 
tvoji bratje in tvoje

sestre 
so zunaj in te

želijo.« Odgovóril
jim je: 

»Kdo je moja mati 
in kdo so moji

bratje?« 
In ozrl se je po tistih, 

ki so sedeli okrog njega, 
in rekel: 

»Glejte, to so moja mati 
in moji bratje! 

Kdor namreč izpolnjuje 
Božjo voljo, ta je moj

brat, sestra in mati.«
 (Mr 3,32–35)

Jezus, slediti tebi je včasih težko, ker je
marsikaj, kar učiš in izpričuješ, v izziv

običajnemu izkustvu in mišljenju. Vendar
slediti tebi pomeni osvoboditev od

ustaljenih in pogosto neživljenjskih drž, ki
zaničujejo Boga in človeka. Jezus, daj mi

pogum, da bom živel kot tvoj brat in kot
tvoja mati, v izpolnjevanju Božje volje.

 Po: radio.ognjisce.si

DAR SVOBODE IN DOLŽNOST

ODGOVORNOSTI

Nemalokrat slišimo očitek, zakaj Bog 
dopušča toliko hudega na našem svetu. 
V teh časih predvsem vse, kar je 
povezano s korona virusom. S svojo 
vsemogočnostjo bi vse to vendar lahko 
preprečil! Tudi to je stara »zgodba«, 
katere začetek je iskati v poročilu o 
prvem grehu v raju. Bog je ustvaril 
človeka »po svoji podobi«, kot bitje, 
obdarjeno s svobodno voljo, ker ni maral 

imeti poslušnega robota. Svoboda je 
neprecenljiv dar, hkrati pa tudi velika 
odgovornost. »Samo v človeških dušah se 
še bije boj med dobrim in zlim, samo tu je še
mogoče vesolje izpopolniti ali pokvariti,« 
piše dr. Janez Janžekovič. »Svoboda nam ni

bila dana v pogubo, marveč 
zato, da bi mogel človek 
doseči najvišjo možno stopnjo 
sreče, namreč zavest, da si je 

svojo srečo nekoliko tudi sam zaslužil.«
Človek sebi in drugim pripravlja

najhujšo nesrečo, če dar svobode
zlorablja, uporablja neodgovorno. Sam
pri sebi in tudi pri drugih, posebno pri tistih,

ki ne odločajo le o sebi, ampak tudi o drugih,
pogosto zasledimo neko lahkomiselnost in

brezskrbnost, v kateri se malo ali nič ne
oziramo na posledice svoje odločitve.

Velikokrat je vse podrejeno kapitalu ali
drugim interesom. 

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je
edini trdni temelj morale (in s tem

urejene družbe) zavest odgovornosti
za svoja dejanja pred vestjo, pred

glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.«

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


družbo in predvsem pred Bogom.   

  

PRVOOBHAJANCI  4.R.2021.6.VI-
1. JAKOB KAVKLER

2. GAL DOVNIK
3. TIMI STERKUŠ

4. EVA ŠLAMBERGER
5. EMA JULIJA VUK

6. NEJA REŠ
7. AJDA AUER

8. VID SAGADIN
9. SARA BRDNIK

10. AJDA VIDEČNIK
11. TEJA PIRŠ

12. JASMINA JEVŠINEK

        

 DRUŽINA,,KI SKUPAJ
MOLI, SKUPAJ TUDI OSTANE

Poglejmo prićevanja znanstvenikov: 
VEČ NA   Google   EVHARISTIJA ČUDEŽI  

»…vzorci izhajajo iz hostije. To je slepi test 
in laborantu daš vzorec, da ga analizira in 
nobenih drugih podatkov. 
Kaj so bili rezultati?
»Gospod doktor, vzorci, ki ste nam jih 
prinesli, so mišično tkivo srca. Mišice 
miokarda levega ventrikla.« 

zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. Dali smo mu

vzorec in je rekel: »Oseba, ki je
imela to srce, je morala biti

zelo maltretirana, ker je
njegovo srce pokazalo,

daje bil zelo pretepen. Bil je
mučen.«… 

»Toda nekaj pa mi moraš
razložiti: kako je možno, da

je med tem, ko sem jaz
proučeval ta vzorec, tkivo
utripalo in bilo. Torej mi

razloži, kako si lahko vzel
ven srce mrtvega moškega
in mi prinesel še živega v

NewYork v moj
laboratorij?«… »Prof.
Zugibe, to ni to, kar vi

mislite, to je posvečena
hostija, ki je pričela

krvaveti.« 

»…Če greste v Lanciano, ga lahko vidite….
Škofijska konf. V Italiji Je v 1970. -

Poudarjam, to se je zgodilo v 8. stoletju
in se ohranilo - Povabila  dr. Linolli-ja,

eksperta v biokemiji in patologiji, da prouči
vzorec. Povedal je, da je to »srčna mišica,

enako kot vzorec, ki ga imate«. Zato
vzorec, ki ga imam iz 90. iz Buenos
Airesa, je isti… pripada isti osebi.

Kaj meniš?«

JEZUS JE ŽE 2020 LET TUKAJ, 
 ŽIV  V SVETI HOSTIJI

VZEMITE IN JEJTE
OD TEGA VSI

TO JE MOJE TELO  ,  
 KI SE DAJE ZA

VAS.
PRAV TAKO JE PO

VEČERJI VZEL
KELIH, SE SPET ZAHVALIL GA

DAL SVOJIM  UČENCEM  IN
REKEL: VZEMITE IN PIJTE IZ

NJEGA VSI, 



TO JE KELIH MOJE KRVI NOVE IN
VEČNE ZAVEZE, KI SE ZA VAS IN

ZA VSE PRELIVA 
V ODPUŠČANJE GREHOV.

TO DELAJTE V MOJ SPOMIN!

Potem  ko  je
Adam jedel od
drevesa,  ga  je
Gospod Bog poklical in mu rekel: »Kje
si?« Rekel je: »Slišal sem tvoj glas v vrtu,
pa sem se zbal, ker sem nag, in sem se
skril.« Pa je rekel: »Kdo ti je povedal, da
si nag? Si mar jedel z drevesa, s katerega
sem ti prepovedal jesti?« Človek je rekel:
»Žena,  ki  si  mi  jo  dal,  mi  je  dala  z
drevesa, in sem jedel.«
1 Mz 3, 9–12

V svetopisemski zgodbi o rajskem vrtu in izvirnem
grehu, ki smo ji prisluhnili tudi v današnjem prvem
berilu,  srečamo Adama in  Evo.  Prekršila  sta  edino
prepoved,  ki  jima  jo  je  dal  Bog.  Vzela  sta  sad  z
drevesa  spoznanja  dobrega  in  hudega  in  ugriznila
vanj.
V  Svetem  pismu  na  tem  mestu  ni  omenjeno  niti
jabolko niti katero drugo sadje. Sveto pismo omenja
le  sad.  Je  pa res,  da  se  je  skozi  čas v naših krajih
razvilo ljudsko pojmovanje, da je bil ta sadež jabolko.
Zgodbe Svetega pisma in v tem primeru sad je bilo
treba narisati.  Ljudje pri  nas so si  pač predstavljali
jabolko,  ker  jim je  bilo  najbolj  domače,  pojasnjuje
koprski škof in biblicist Jurij  Bizjak. Na Siciliji,  na
primer, prepovedan sad predstavlja mandarina.
V povezavi s tem odlomkom je potrebno poudariti, da
ni  tako  pomembno,  za  kateri  sadež  je  šlo.  To  je
simbolna  pripoved,  ki  slikovito  razlaga  določeno

resnico. Poudarja, da je ključno to, da sta Adam in
Eva sad zaužila. Lahko bi vzela sadje z vseh drugih
dreves,  le sad tega drevesa jima je Bog prepovedal
jesti, a ju je kača, hudobni duh, zapeljala.

Povzeto po: https://si.aleteia.org/

ADAM IN EVA PREKRŠITA PRAVILO: JESTA Z 
DREVESA SPOZNANJA

Potem  


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)



Tudi ti si poklican/a k oznanjevanju
Ko se je Jezus vrnil  v nebesa, je govoril  z
nadangelom Gabrijelom.  Tudi  v  nebesih  je
imel rane, ki jih je dobil pri križanju. 
Gabrijel  je  rekel:  »Učenik,  moral  si  hudo
trpeti!  Ali  ljudje  to  vedo  in  cenijo,  kako  jih
ljubiš in kaj si storil zanje?« 

Jezus je odgovoril:  »O, ne še. Sedaj  ve to
samo nekaj ljudi v Palestini.« 
Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si storil, da bi
vsi  zvedeli  za  tvojo  ljubezen,  iz  katere  si

trpel?«  Jezus  je
odgovoril:  »Rekel  sem  Petru,  Andreju,
Jakobu in Janezu pa tudi drugim prijateljem,
naj  povedo  naprej  o  meni.  Tisti,  ki  bodo
slišali  pripovedi  o  meni,  bodo  povedali
naprej,  ti  pa  še  drugim,  vse  dokler  zadnji
človek v najbolj  oddaljenem kotičku zemlje
ne  bo  slišal  zgodbe,  kako  sem  dal  svoje
življenje zanje, ker sem jih tako ljubil.«
Gabrijel  ga je nekoliko nejeverno pogledal.
»Že, že, kaj pa, če se Peter in drugi utrudijo?
Kaj  pa  če  ljudje,  ki  bodo  prišli  za  njimi,
pozabijo? Gotovo si naredil druge načrte?« 
Jezus  je  rekel:  »Gabrijel,  nisem  naredil
nobenih drugih načrtov. Nanje računam!« 

Lahko Jezus računa name? 
Koliko ljudem sem že povedal o Jezusu? 
Kolikim sem povedal, da jih ima Jezus rad?

Na nekem križu je bil Kristusov kip brez rok,
pod njim pa napis: 
»Kristus nima rok, razen naših. 
Kristus potrebuje naše roke, da bi mogel vse
ljudi voditi k sebi. 
Posodimo Kristusu svoje roke.«

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni Duh

ADAM IN EVA
PREKRŠITA PRAVILO:

JESTA
Z DREVESA SPOZNANJA
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