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23. NED= BINKOŠTI 7.-za farane.   za večni pokoj

ab.otrok, Vinko,Marija,Fr.Tilčka, Kamberger-Jerič 10.-
pok.Pernat, Hajšek  Stanko Smole, Marija Rak,k.v.

Mijodrag Aksentijević
24. PON= MARIJA MATI CERKVE 8.-po n. Brezmad. 
25. TOR= URBAN                           8.- v zahvalo, 

26. SRE   =     FILIP NERI                       8.-   za zdravje

27.   ČET=  ALOJZIJ GOZDE                              8.-  Za Cerkev       
28. PET=   GERMAN                         18.-  ZA DUH.  poklice,  

po nam. sodelavcev.      Marjan Štimec  
29. SOB= MAKSIM EMONSKI  8- Matilda,Franc Pahič

30. NED= KANCIJAN OGL.M..      7,.za farane, Alojzijo
obl,Franc, brate in sestre Ganzitti,
10.-Konrad Petek, Stanko Zorec,   

 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

 Kar koli boste prosili v mojem
imenu, 

bom storil! – je obljubil JEZUS
Kadar pa pride Tolažnik, 

ki vam ga bom jaz 
poslal od Očeta, 

Duh resnice, 
ki izhaja od Očeta, 

bo on pričeval o meni. 
Pa tudi vi boste

pričevali, 
ker ste od začetka pri

meni.
(Jn 15,26–27)

Prikazali so se jim jeziki, podobni
plamenom, ki so se razdelili, in

nad vsakim je obstal po eden. Vsi
so bili napolnjeni s Svetim Duhom

in začeli so govoriti v
tujih jezikih, kakor

jim je Duh dajal
izgovarjati. 

Apd 2, 3–4

Manjša  skupina  žensk  in
moških  se  je  zaprla  v  neko
sobo. Strah jim preprečuje, da
bi jo zapustili in šli v javnost

oznanjat evangelij.
Pride Sveti Duh. Strah izgine. Vrata odprejo

na stežaj in vesela novica odmeva po svetu.

Našim glavam ni lahko razumeti, kdo je Sveti
Duh,  toda  naše  oči  vidijo  sadove  njegove
navzočnosti:  pogum,  sposobnost  takšnega
govora,  da  te  vsi  razumejo,  domiselnost,
nenehna prenova.
Kadar Duha ni, se vrata spet zaprejo.

Župnijam, združenjem, gibanjem,
skupinam in posameznim

kristjanom, ki zadržujejo zase
veselo novico, jo premetavajo po

ustih, kakor da je bonbon, jo
zožijo na predmet študija, na
pretvezo za pridobitev moči v

Cerkvi in v družbi, na predmet
pogovora, na izhodišče za zelo izbrane

molitvene namene,
primanjkuje jim darov Svetega Duha.

Če ne prosijo in ne
sprejmejo Duha, živijo v

iluziji, da so živi.
 Sicer hodijo naokoli, a so

mrtvi.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

Danes praznujemo praznik Svetega
Duha. To je dan veselja. To veselje
lahko občutimo, če Svetemu Duhu
damo popolno prostost, da v nas
lahko deluje v vsej svoji polnosti.

Božji Duh je zavel skozi srca, ki so ga
sprejela, in veje že stoletja. Vodil je 
očake, preroke in vse Božje ljudstvo 
skozi vso zgodovino človeštva. 

Veselimo se toliko svetih likov v
cerkveni zgodovini, mislimo na
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postave papežev sedanjega časa, pa
tudi na mnoge druge osebnosti.

Vidimo ga v delih tistih, ki so med
nami in so Duha po Kristusovi

obljubi prejeli z odprtim srcem – z
odprtimi rokami ga delijo naprej.

Tudi v našem času je navzoč v ljudeh,
ki so zmožni pod vodstvom Božjega

Duha velikih del. 
In kako se dogaja z nami? Je mogoče

v našem življenju razbrati moč in
delovanje Svetega Duha? 

Kako boječi smo, kadar bi morali
pokazati svojo vero! Binkošti pa nas

spodbujajo, da se čimbolj zavestno
vsak dan prepuščamo skrivnostnemu

vodenju Svetega Duha. Po: Bogoslužno leto B

Otrok, ki moli, je enak angelom



Potrebni smo veselja do življenja, 
ki je v mladih. 
V njem odseva 

nekaj izvirnega veselja, 
ki ga je imel Bog, 

ko je ustvaril človeka.
(sv. Janez Pavel II.)

Troedini Bog! Apostoli so z Marijo enodušno
vztrajali v molitvi in prejeli Svetega Duha.
Priteguj tudi danes naše družine, da se

bodo z veseljem odpirale tebi ter se zbirale v
molitvi in k obhajanju bogoslužij z vso

Cerkvijo. Naj tvoj Sveti Duh vliva v družine
svoje darove modrosti, umnosti, vednosti,

pobožnosti, sveta, moči in strahu Božjega. V
moči teh darov naj bodo zgovorni pričevalci

tebe, ki si dobrota, velikodušnost, zmernost,
potrpežljivost, veselje, blagost, krotkost,
varnost, spokojnost, ljubezen. Tako boš po
družinah prepoznaven v tem svetu in družbi,

saj nas ljubiš vekomaj. Amen.
Po: br. P. Kovač

24. junij
JANEZ KRSTNIK 

 (POSLEDICA NEVERE)

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.

DELO – »Uči se sine, da ne boš rabil delati kot
jaz,«  mi  je  vselej  govoril  oče.  No,  končal  sem
osnovno šolo, srednjo šolo, dve fakulteti in nekaj
tečajev. Imel je prav: zdaj sem brez dela. 

PRAH – Ravnatelj opozori čistilko: »Na 
globusu v učilnici je za prst prahu.« – »Nič 
čudnega, če 
ste s prstom otipali prav Saharo.«

Tajno protivirusno orožje 

!? 'LUK' ?! 
In to orožle raste v naši LUKARIJI,

ČE BI KOMU TA BESEDA BILA TUJA,
NAJ JO NAJDE V SLOVARJU POD

'ĆEBULA'.  
Zdaj pa prisluhnimo bojnemu načrtu starke

JOŽEFE M. iz R.: 1.glavico luka naribajmo in
jo postavimo čim bliže vzglavja kjer spimo.
2.v slučaju   lenobe, ko nisi storil po št.1. se

potrudi in nariban sveži luk zavij zjutraj v
gazo, zaveži okoli vratu in pojdi mirno na

svoje delo, službo, šolo… 
Pazi, če bo kdo v tvoji soseščini vihal nos

je znak, da moč tega tajnega orožja že
osvobaja njegove dihalne poti

'koronavirosove' nadlege.
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