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26.=21.NED.= TARZICIJ 7-Za farane ,za umrle pred
rojstvom10.-Anton,Anica Ačko obl, Jelica,Jakob
Krivec, Marija Žnidarič,    Avgustin,Gusti Orož

Toplak Hilda,Darja Koren
ŽABLJEK-12.- Slavko Bevc, Karl, in Zvonko

Korošec  
27. PON= MONIKA   8.- n.Brezmadežne.     

28.TOR= AVGUSTIN    Po namenu  
29.SRE= MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA -Po

namenu   
30.ČET= FELIKS                            18 –  Amalija Španring,
31. PET= PAVLIN, JOŽEF IN NIKODEM  18.--za d. POKLICE,

- Franc,Marija Gumzej,pok.Tementovi
1-IX. SOB= EGIDIJ VERENA            po namenu romarjev  

2-22 .NED=JANEZ EVD.               7-Za farane, ,
KOČNO 10.- Marija,Karl Majer,  dva Štefana,Roza,

Jakob, Janez Erker, Anton,Anica Ačko
Ljudmila Šela    Julijana Vantur                            

                         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 

 2.IX. VEROUK   

 Prijatelj moji, tega ne smem
zanikati, strašno je nevredno
prejeti sv. obhajilo. Toda še
bolj žalostno in pogubno je, če
iz tedna v teden, iz meseca v

mesec hladno odlašamo z udeležbo
pri sv.maši in prav zaradi tega

propadamo. A.M.Slomšek

Besede večnega življenja

JEZUS»Duh je tisti, ki oživlja, 
meso nič ne koristi. 

Besede, ki sem vam jih govoril, so
duh in življenje. 

 60 Veliko njegovih učencev, ki so to
slišali, je reklo: »Trda je ta beseda. Kdo

jo more poslušati?«
61 Ker je Jezus v sebi vedel, da njegovi
učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel: 

»To vam je v spotiko?
62 In če boste videli Sina človekovega iti

gor, kjer je bil prej? 
63 Duh je tisti, ki oživlja,

meso nič ne koristi. Besede, ki
sem vam jih govoril, so duh in

življenje.  
Duh ... meso: ko Janez postavlja Duha
proti mesu, ne deli človeka v dva dela,
ampak opisuje dvojen način bivanja. Meso je človek,

kolikor je prepuščen sam sebi in svoji omejenosti, Duh pa
je Božja »življenjska« moč (Duh in življenje je morda

hendiadis; gl. slovar), ki človeka razsvetli ter mu omogoča

verovanje in novo, drugačno življenje.
64 Toda med vami so nekateri, ki ne
verujejo.« Jezus je namreč od začetka
vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo

izdal.   Govoril jim je: 
»Zaradi tega sem vam rekel: Nihče 

ne more priti k meni, če mu ni 

dano od Očeta.«  

če mu ni dano: »Ne misli, da gre za samovoljno razdelitev,
ampak bodi prepričan, da prejme vsakdo, ki se je izkazal

vrednega prejeti« (Janez Zlatousti).

66 Po tistem je mnogo njegovih učencev
odšlo in niso več hodili z njim.  

67 Jezus je tedaj rekel dvanajsterim:
»Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter

mu je odvrnil:  
 68 »Gospod, h komu naj gremo? Besede

večnega življenja imaš  
 in mi trdno verujemo in vemo, da si ti

Sveti, Božji.«  
 70 Jezus jim je odgovoril: »Kaj vas nisem

izbral dvanajst, pa je eden
izmed vas hudič?«

izbral: Jezus je izbral dvanajstere , ne da
bi jim omejil svobodo in jim odvzel

možnost, 
da ga bo kdo izmed njih izdal: »Bog nas

izvoli, spodbuja k dobremu in nad nami
razprostira svojo dobroto - od naše

odločitve in svobodne volje pa je odvisno, ali bomo
zveličani« (Teofilakt). -  

DUH, KI OŽIVLJA
Jezus ponovno zatrjuje, da je njegovo
telo resnična jed in kri resnična pijača.

Mnogi poslušalci tega sporočila ne
sprejmejo. Jezusa trumoma zapuščajo.
Ostane le skupina privržencev, zbrana

okrog apostola Petra.
»Duh je, ki oživlja, telo ne koristi nič,« nam

zagotavlja Jezus v današnjem odlomku. To
pomeni, da tudi mi, ki verujemo v Jezusovo
resnično navzočnost v posvečenem kruhu,

tega le takrat prav prejemamo.

http://zupnija.laporje.si/


Kaj me čaka danes

Dobri Bog, 
zbudil sem se iz
spanja 
in s teboj
začenjam nov dan. 
Prosim te: odpri mi
srce, 
da prepoznam, kaj mi prinaša današnji dan, 
da sprejmem, kar mi podarjaš danes, 
da bom s tvojo pomočjo delal z veseljem, 
kar mi danes nalagaš. 
Amen.
Georg Lengerke – Youcat, Molitvenik za mlade 

Božje volje ni težko spoznati. 
Javlja se nam 

od trenutka do trenutka po naših 
človeških in poklicnih dolžnostih. 
Vsak hip vemo, kaj naj storimo, 

če hočemo biti 
marljivi, dobri, plemeniti. 

Izpolni do kraja svojo dolžnost, 
pa si izpolnil Božjo voljo.

 (Janez Janžekovič)



Močnejši je tisti, ki je v nas, 
kakor pa tisti, ki je zoper nas.

(sv. Leon Veliki)



Cerkev je starodavni studenec, 
ki daje vodo današnjim rodovom, 

kot jo je dajala minulim.
(Jane XXIII.)



Vsakdo more najti prostor 
pod Marijinim plaščem. 

Če si je njen Sin s svojim trpljenjem
vse ljudi izbral za brate in sestre, 
potem Marija ne more drugače,

kakor da je vsem tem mati.
(Hans Urs von Balthasar)



Kjer se prav moli zdravamarija, 
tam sta spoštovanje žene 

in dostojanstvo matere 
dobro zavarovana.

(Michael Faulhaber)



Žene in možje
AP.PAVEL EFEŽANOM  5,21 Iz strahospoštovanja do

Kristusa se podrejajte drug drugemu.  28

Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje
žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi

svojo ženo, ljubi sebe.
29 Saj vendar ni nihče nikoli sovražil

svojega mesa, temveč ga hrani in neguje,
kakor Kristus Cerkev:  

  smo namreč deli njegovega telesa.  
 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in 
mater in se pridružil svoji ženi in bosta 
oba eno meso.  

 Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim:
glede Kristusa in glede Cerkve.

 Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi
svojo ženo kakor sebe, žena pa naj

spoštuje moža.   

  Možje, ljubíte svoje žene, kakor je
Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam

sebe

21. avgust
PIJ X.

Giuseppe Sarto, kakor je bilo kasnejšemu papežu ime, je
bil  rojen  3.  junija  1835  v  severnoitalijanski  pokrajini
Veneto. Staršema je prvi otrok kmalu po rojstvu umrl,
Giuseppe, ki so ga klicali Bepi, je bil drugi po vrsti, za
njim pa je prišlo v hišo Sartovih še osem otrok. Mama
Marjeta je zgodaj začutila, da ima njen Bepi duhovniški
poklic, in vzgajala ga je tako, da je klic lahko uresničil. S
pomočjo  dobrotnikov  mu  je  omogočila  šolanje.  Leta
1858 je bil posvečen v duhovnika. Kmalu po novi maši
ga je škof poslal za kaplana v Tombolo. Tam je ostal
devet let. Potem je bil poslan za župnika v Salzano, kjer
je ostal prav tako devet let, nato se je preselil v Treviso,
kjer je bil spiritual in škofijski kancler. Po devetih letih je
bil imenovan za škofa v Mantovi. V devetih letih svoje
škofovske službe je mantovsko škofijo globoko prenovil.
Leta  1883 je  bil  imenovan za beneškega  patriarha in
obenem  povišan  v  kardinala.  4.  avgusta  1903  je  bil
izvoljen za papeža in privzel si je ime Pij X. Veliko je
storil  za  prenovitev  bogoslužja,  redno/pogosto
prejemanje  sv.  obhajila  in  za  prenovitev  cerkvenega
petja. Silno ga je prizadel začetek prve svetovne vojne.
Ta mu je dobesedno strla srce, ki je prenehalo biti 20.
avgusta 1914. 

OB KONCU ŠOLE –  Tine  pride  ob  zaključku  šole
domov ves razposajen in pravi: »Očka, letos si imel
pa srečo.« – »Zakaj pa?« sprašuje oče. – »Jeseni ti
ne  bo  potrebno  kupovati  novih  učbenikov  za  višji
razred.« 

1.-POMAGAJ MI REŠITI ZAPLETENO! 
SIN MOJEGA OČETA, A NI MOJ BRAT?

2.-NEDAVNO SEM SE PELJAL SKOZI GRAZ IN VIDEL
PRECEJ ZANIMIVEGA, KAJ  JE V GRAZU PO SREDI?
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