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MAJ  -     VELIKI TRAVEN

 2.NED= VELIKA NOČ PRAVOSL. 7,.za farane,

za edinost kristjanov         10.- Cvetko,Terezija, Albin
Leskovar. v zahvalo,     Matilda,Franc Pahič. Jožica

Sagadin, Marjeta Kurnik  
3.PON= FILIP IN JAKOB 9.- za farane, žive in

mrtve, po nam Brezmadežne 18,- Franc,Matilda Pahič,
Pavel,Kristina Sagadin,  Majda Berdhnik,Stanko Smole 
4.TOR=FLORJAN-CVETKO     8.-za zdravo pamet, 

5.SRE   =     GOTARD,KATARINA            8.-  Slavko Rak,  
6.  ČET=  DOMINIK SAVIO                              8.-   Za Cerkev  
7.PET=  GIZELA                            18.-  ZA DUH.  poklice,  

Matilda,Franc Pahič, ,Pavel Kristina Sagadin,
8.SOB= VIKTOR            8.zVikica,Sagadin,Franc Majer,

 9.NED= IZAIJA 7.-za farane.   za večni pokoj ab.otrok

10.PON-Majda Berdni, Slavko Uršič, Marija Šetar                                   

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 200.45 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

Če ostanete v meni in 
moje besede ostanejo v vas, 

prosíte, kar koli hočete, 
in se vam bo zgodilo.

JEZUS Jaz sem trta, vi
mladike. Kdor ostane v

meni in 
jaz v njem, rodi obilo

sadu, 
kajti brez mene 

ne morete ničesar storiti. 
Če ostanete v meni in 

moje besede ostanejo v vas, 
prosíte, kar koli hočete, 

in se vam bo zgodilo.
(Jn 15,5.7)

Jn 15,1-8

LJUBEZEN PREHAJA IZ TRTE NA MLADIKE
Ne preseneča, da Jezus v današnjem 
evangeljskem odlomku sebe primerja z 
vinsko trto; vprašamo pa se lahko, 
zakaj naglaša, da je on »prava« trta. 

Najbrž hoče s tem poudariti razliko 
med njimi in »nepravo« trto. Ta pa 
je tista, ki namesto sladkega grozdja, ki
ga vinogradnik od nje pričakuje, ker jo 
je skrbno in z neizmerno ljubeznijo 
obdeloval, rodi »kislico«. O njej večkrat
beremo v Stari in Novi zavezi, pomenila
pa je Izrael in njegovo nezvestobo 
vinogradniku – Bogu. Jezus in njegovi 
učenci pa bodo vinograd, ki ga bo Bog 
vesel.

Trta in mladike si niso blizu samo

prostorninsko, temveč so po sokovih,
ki se skozi njih pretakajo, med seboj

življenjsko povezane.
Praktično so eno. 

Tako je z Jezusom in njegovimi
učenci. Jezusova izjava, da brez
njega ne morejo ničesar storiti,

ne zanika, da na naravnem
področju ne bi mogli ničesar

storiti. 
Toda če manjka povezava z

Jezusom samim, ostane vse zgolj na
človeški ravni.

   Človeške dejavnosti postanejo  
prepojene z ljubeznijo in rodovitne za
večnost šele, če so zakoreninjene v

Jezusu.  
V Jezusu ostanemo, ko smo z njim 
povezali svojo preteklost, ko vanj 
vključimo sedanjost in jo želimo 

nadaljevati v prihodnosti. 
Jezus ostaja v nas in nam namreč

deli sadove odrešenja.

Apostol Janez, ki nam spregovori v 
drugem berilu današnje nedelje, našo 
povezanost z Jezusom vidi v ljubezni. 
Ta je sok, ki prepoji trto in 
mladike. Če se namreč v človeku 
naseli ljubezen, se obenem z njo 
naseli v njem Božje življenje, to pa
je jamstvo, da ga pri 

Bogu čaka tudi večno življenje. Ta
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ljubezen pa človeka obenem nagiba,
naj tudi sam ljubi.

Kakorkoli se človek trudi, da bi 
ljubil, spoznava, da mu to 
velikokrat ne uspeva. 

Srce ga obsoja: premalo si ljubil! 
A Bog, ki je večji od človeka, to

obsodbo umika. Z Božjo ljubeznijo
vselej dopolnjuje, kar naši človeški

manjka.
YOUCAT – katekizem za mlade

Ali je lahko kristjan popoln individualist?

Ne, kristjan ne more nikoli biti popoln individualist,
kajti človek ima že po naravi družbeno razsežnost. 
(KKC 1877–1880, 1890–1891)

Vsak človek ima mater in očeta;  sprejema pomoč od
drugih in je dolžan pomagati ter razvijati svoje talente v
dobro vseh. Ker je človek »podoba« Boga, na neki način
odseva Boga, ki v svoji globini ni osamljen, temveč je
troedini  (in  s  tem  življenje,  ljubezen,  dialog  in
izmenjava). Ljubezen je konec koncev osrednja zapoved
za vse kristjane; po ljubezni smo v globini in v osnovi
napoteni drug k drugemu: »Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe« (Mt 22,39).

Kaj pomeni:
Cerkev je

'tempelj Svetega
Duha'?

Cerkev je
prostor v svetu,

kjer je Sveti Duh povsem navzoč.
(KKC 797–801)

Izraelsko  ljudstvo  je  častilo  Boga  v  jeruzalemskem
templju. Tega templja ni več. Na njegovo mesto je stopila
Cerkev, ki ni vezana na določen kraj. »Kjer sta namreč
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med

njimi« (Mt 18,20). Kristusov duh jo oživlja: prebiva v
besedi Svetega pisma in je navzoč v svetih znamenjih,
zakramentih. Živi v srcih vernikov in govori iz njihovih
molitev. Vodi jih in obdarja z darovi  – preprostimi, pa
tudi nenavadnimi. Kdor se prepusti Svetemu Duhu, lahko
doživi resnične čudeže. 

MATI, TI SI OSTALA ZVESTA
Sveta Marija, Gospodova

mati, 
ti si ostala zvesta, ko so

učenci pobegnili.
Kakor si verovala, ko ti je

angel oznanil nekaj
neverjetnega –

da boš postala mati Najvišjega –
Tako si verovala tudi v uri njegovega

najglobljega ponižanja.
Tako si postala v uri križa,

v uri najtemnejše noči v zgodovini,
mati vernikov, mati Cerkve.

Prosimo te: uči nas verovati in nam
pomagaj, da bo naša vera postala

pogum služenja
in delovanje dejavne in sočutne

ljubezni. Amen.
Molitvenik za mlade, Benedikt XVI

NAUK MOJE BABICE<
Vesolje je polno znamenj Božje navzočnosti. Kaže jih vsaka stvar. Da
pa bi jih lahko videli, potrebujemo vero, ker so človeške oči, tako kot
vse človeško, preveč omejene.
Z očmi  vere  lahko  v  vsem prepoznaš  Božjo  navzočnost:  njegovi
sledovi so vidni in njegove stopinje dosegljive. Ne verjameš?! Naredi

naslednjo vajo: Za nekaj minut zapri svoje človeške oči in odpri oči
vere. Pred teboj se bo odprl čudovit prizor stvarstva, kjer vse govori o
Bogu. Glej pozorno in z vero. Brez vere ne vidimo bistva stvari. Prav
to je težava mnogih. Poglej in boš videl!
V vesolju je nešteto bitij, ki nimajo razuma in vesti, vendar ravnajo v
skladu  z  inteligentno  vzpostavljenim  redom.  Ta  red  si  lahko
pojasnimo samo z obstojem Bitja, ki s svojim neskončnim umom in
vsemogočnostjo  ureja  in vodi  vse  v vesolju,  po zakonih,  ki  jih  je
postavil. Za nekatere je vse le posledica naključja. Toda kako bi lahko
tako dovršen in logičen red izšel iz nelogičnega naključja?
Z izrazom ‘naključje’ označujemo pojave, ki si jih ne znamo razložiti,
čeprav gre v resnici za našo nevednost.
Človeka naredi resnično modrega samo zavest o lastni nevednosti.
Napuh ga zapira vase, ponižnost pa spodbuja k iskanju. Ponižnost te
naredi preudarnega in razumnega, čeprav nimaš nobene diplome. Tudi
moja babi je ni imela, a je bila kljub temu zelo modra. Čeprav ni nikoli
študirala psihologije, je človeka ‘prebrala’ z enim samim pogledom in
mu postavila pravo ‘diagnozo’!
Nekega dne sem jo s prijatelji obiskal, ko je ravno pripravljala piškote.
Medtem  ko  je  bila  zaposlena  s  peko,  smo  s  prijatelji  za  mizo
razpravljali  o  stvarjenju  sveta,  teoriji  velikega  poka,  izginotju
dinozavrov in razvoju človeka. Za prijatelje je bilo stvarstvo posledica
nepredvidljivega  naključja.  Babica je  naš pogovor tiho, a  pozorno
poslušala. Ko pa je na mizo položila pladenj z vročimi piškoti, nas je
izzvala z vprašanjem: »Zdaj mi pa povejte,  po kateri znanstveni
teoriji so nastali tile?«
Ostali smo brez besed, ona pa je nadaljevala: »Ali je nastanek teh
piškotov  povzročila  velika  eksplozija,  izginotje  dinozavrov  ali
evolucija? Skratka, ali so se spekli sami in po naključju?«
Molčali  smo  kot  grobovi.  Nihče  si  ni  drznil  ugovarjati  njenemu
blagemu, a avtoritativnemu glasu. Ironično je dodala: »Če mi lahko
kdo to znanstveno razloži, jutri ne bom več pekla piškotov … in sem
res radovedna, ali se bodo spekli kar sami! Te sem namreč lastnoročno
zamesila in spekla jaz! … Veste, Boga ne moreš videti s telesnimi
očmi, ampak le s srcem … S srcem ga vidiš povsod: v soncu, ki nas
razsvetljuje, v cvetočem drevesu in v nasmejanem obrazu.«
Babica je imela prav. Njen poduk mi je za vedno ostal v spominu.
Urejenost vesolja je več kot očitna. Razodeva se v različnih živalskih
in rastlinskih vrstah, zapletenem delovanju organov, ki uravnavajo
vse telesne funkcije, v težnosti, elektromagnetnem delovanju, jedrski
energiji in drugih zakonih, ki vladajo nebesnim telesom. Vesolje je
dovršen  in  zapleten  stroj,  ki  nam  razkriva  genialnost  svojega
načrtovalca, izumitelja in stvarnika. Popolnost vesolja nam pričuje o
tem, da Bog je, njegove pomanjkljivosti pa, da Bog ni vesolje. Bog je v
svetu navzoč, vendar se z njim ne istoveti, ampak ga presega.   o: Maurizio De

Sanctis, Bog je … prav zares!
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