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

10.-Majda Berdnik, Slavko Uršič, Marija Šetar                                   

10.PON= JOB                 8.- po nam Brezmadežne 
11.TOR=ODO, IGNACIJ  8.-za zdravje duše in telesa, 

12.SRE   =     LEOPOLD MANDIĆ         8.-  za duše ab.otrok  
13.   ČET=  VNEBOHOD     8.-   Za Cerkev   18.-  Marija Martin  

Sagadin,  Franc Leva
14.-PET=   BONIFACIJ                     18.-  ZA DUH.  poklice,  

Matilda,Franc Pahič, ,Pavel Kristina Sagadin,
15.SOB= ZOVKA,IZIDOR         8.- Franc,Matilda Pahič,   

16.NED= JANEZ NEPOMUK.      7,.za farane,Frančiška

obl,,  Franc Erker   10.-Stanko obl,.Viktorija Uršič,
Stanka Pliberšek obl.,  Karl,Marija Majer,starši Pirš    
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

Če ostanete v meni in 
moje besede ostanejo v vas, 

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

Tisti čas je rekel Jezus 
svojim učencem: 

»Kakor je Oče mene ljubil,
 sem tudi jaz vas ljubil. 

Ostaníte v moji ljubezni! 
Če boste izpolnjevali 

moje zapovedi, 
boste ostali v moji ljubezni, 

kakor sem tudi jaz
izpolnil

zapovedi svojega
Očeta 

in ostajam v njegovi
ljubezni. To sem

vam povedal, 
da bo moje veselje

v vas 
in da bo 

vaše veselje dopolnjeno. 
To je moja zapoved, 

da se ljúbite med seboj,
kakor sem vas jaz ljubil.

(Jn 15,9–12)

Jn 15,9-1
TUDI CIGANI (IN ŠE KDO) SO BOŽJI OTROCI

»Tudi na pogane se je
razlila milost Svetega

Duha« je naslovna vrstica (povzetek)
vsebine prvega berila današnje nedelje.
Odlomek pripoveduje, kako je apostol
Peter po Božjem navdihu s podelitvijo

zakramenta svetega krsta sprejel v
družino Kristusovih učencev prve

pogane. Maja leta 1997 je sv. Janez
Pavel II. med sveto mašo pred baziliko
sv. Petra v Rimu razglasil nekaj novih
blaženih. Med njimi je bil tudi Ceferino

Gimenez Malla, prvi cigan v zboru
blaženih.

Beseda »cigan« je skorajda psovka. 
Cigani so po našem pojmovanju 
pogosto zviti, malopridni in 
lahkomiselni ljudje, ki se jih je bolje 
varovati kot pa imeti z njimi stike. 
Podobno so mislili pravoverni Judje o 
poganih, ki se jim niso zdeli vredni 
Božje izvolitve. 
Pa jih je Bog »razočaral«: on sprejema
med svoje otroke vse, ki mu odprejo

svoje srce. To je pogoj za prejem
svetega krsta, ki pomeni vstop v

občestvo kristjanov. Edino Bog, ki vidi
v srca ljudi, ve, kdo je pripraven za

njegovo kraljestvo. Mi ljudje ne
moremo in ne smemo odločati.

 Božje odločitve so za naše pojme
pogosto presenetljive. Vodi jih

usmiljena dobrota, kajti Bog je
ljubezen, kot nam zatrjuje apostol

Janez v svojem prvem pismu, katerega
odlomek je drugo berilo današnje

maše. 
Če  smo  pravi  Jezusovi  učenci,  se
moramo  veseliti,  da  Bog  ravna  na
temelju dobrote in ljubezni,  ne pa biti
slabe volje,  ko vidimo, da milost vere
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prejemajo tudi taki, ki so bili doslej do
Cerkve  brezbrižni  ali  celo  sovražni.
Tako  mišljenje  in  govorjenje  »dobrih
kristjanov«  razodevata  veliko
ozkosrčnost, pomanjkanje ljubezni, 
ki je razpoznavni znak pravih Jezusovih
učencev. Vsi vemo, da se je Judovskim
velikim duhovnikom in pismoukom, ki
so  se  imeli  za  pravične,  Učitelj  iz
Nazareta  smrtno  zameril,  ko  jim  je
dejal, da bodo cestninarji in vlačuge šli
v Božje kraljestvo pred njimi.

Po: S. Čuk, Misli srca

»Tudi na pogane se je razlila
milost Svetega Duha 

Apd,5 Peter je hotel vstopiti, tedaj pa mu je
Kornelij prišel naproti in padel pred njim na

kolena.
26 Peter mu je vělel vstati z besedami: »Vstani!

Tudi jaz sem samo človek.«
32 Pošlji v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje
Peter; kot gost se mudi pri strojarju Simonu, ki

ima hišo ob morju.‹
Zato sem brez ugovora prišel, ko ste me

poklicali. Toda rad bi vas vprašal, zakaj ste
poslali pome.«

Kornelij mu je odgovoril: »Bilo je pred štirimi
dnevi, prav ob istem času. Molil sem ob deveti
uri v svoji hiši in glej, predme je stopil mož v
belem oblačilu   in mi rekel: ›Kornelij! Bog je

uslišal tvojo molitev in se spomnil tvoje
miloščine.

Pošlji v Jopo in pokliči Simona, ki se imenuje
Peter; kot gost se mudi pri strojarju Simonu,

ki ima hišo ob morju.‹

34 Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici
razumem, da Bog ne gleda na osebo,

35 temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki
se ga boji in pravično ravna.

44 Ko je Peter še govoril te besede, je prišel
Sveti Duh nad vse, ki so poslušali besedo.

Bog razlije Duha, medtem ko Peter še ni nehal
govoriti, s čimer Bog še naprej dokazuje, da
ima on sam pobudo pri tej tako pomembni

zadevi.
45 Verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, so se
čudili, kako da se dar Svetega Duha razliva tudi

na pogane;
slišali so jih namreč, kako govorijo z darom
jezikov in poveličujejo Boga. Tedaj je Peter

spregovoril:
Stavek spominja na poročilo o binkoštnem prazniku (prim.
2,4.11.17); zdaj gre za »binkošti poganskih narodov«.

»Ti ljudje so prejeli Svetega Duha tako kakor mi.
Ali more kdo braniti, da ne bi bili tudi krščeni z

vodo?«
48 In naročil je, naj jih krstijo v imenu Jezusa

Kristusa. Nato so ga prosili, naj ostane še nekaj
dni med njimi.

To je moja zapoved,
 da se ljúbite med seboj,

kakor sem vas jaz ljubil. Jn 15, 12

»Jože, naj tole, 
kar sem ti povedal, 

resnično ostane med nama.«

Že četrto nedeljo zapored nam Janez daje
poduk o pristni krščanski ljubezni. Njen

izvir je v Bogu, ker Bog je ljubezen. Zato
tudi vsakdo, ki ljubi, izhaja iz Boga in Boga

pozna. Janez nam v nekaj stavkih nariše
krogotok ljubezni. Začne se pri Bogu, ta jo

preko Sina posreduje nam, mi jo izkazujemo
bližnjim in preko njih Bogu. Ljubezen je

popolna takrat, ko je ta krogotok sklenjen.
Vsaka prekinitev ima za posledico zgolj

karikaturo ljubezni. Po: Molimo s Cerkvijo, leto B


Kdor se ob vsakem človeku uči, 

je moder; 
kdor premaga svoje strasti, 

je močan; 
kdor se sprijazni s svojo usodo, 

je bogat; 
kdor druge spoštuje, 

je spoštovan.
 (judovski pregovor)


Ljubezen je vrednota 

in daje našim delom veličino; 
čeprav so naša dela 

sama po sebi majhna in vsakdanja,
bodo zaradi ljubezni postala 

velika in mogočna pred Bogom.
(sv. Marija Favstina Kowalska)
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