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24- 12NED= ROJ.JANEZA KRSTNIKA  7-Za farane,
za še nerojene otroke, za domovino ,Tilka,Franci, starši

Kramberger-Jerič,   10.- Adolf, Mirko, Pavel,
Terezija Rak, Stanko Uršič, Marija Požgan,

Marjeta,Franc Potočnik,   Ž=12.-Otto Eichenauer,                           
25. PON= DAN DRŽAVNOSTI   8.- po n. Brezmadežne, 

26.TOR=VIGILIJ                         8.-po namenu  
27.SRE= EMA KRŠKA                           8.-po namenu  

28.ČET= IRENEJ(HOTIMIR)  8.-po namenu  
29. PET=PETER IN PAVEL  9- Marija,Elizabeta,Martin,

Blaž Žist, 18.-za duhovniške POKLICE
30- SOB= PRVI RIMSKI MUČ.  19.- Agata,Alojz

Polanec, Stanko, Vikica Španring
1.= 13.NED.= ESTERA 7-Za farane,za še nerojene otroke,

10.-pok.Hajšek-Pernat, Ana Uršič, Martina,Helena,
Jože Lončarič, V zahvalo za 50 let

   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

ZNAMENJA NA NAŠI ŽIVLJENSKI POTI 
Krstni kamen iz cerkve sv.Filipa in Jakoba.

Zakaj zdaj o njem govorimo, ko smo pa
ga našli zakopanega že pred 25, leti. 

KAJ delamo 'VEDNO ZNOVA':
d i h a m o,  j e m o  vedno znova,  ni

potrebno razlagati zakaj,
kar je  o č i t n o  se ne  d o k a z u j e. 

Ž i v i mo, ker je 'nekdo' pred nami živel.
K r i ž  npr. na Dolgem vrhu: s kakšnimi
občutki, mislimi, željami in molitvami  ga je

takrat 1946 leta postavljal  krajan,
Letos 2018 pa obnovil.

Kakšne SPOMINE nosi Krstni kamen?
ON  -  NI MRTEV, KER TISTI, KI SO BILI NA
NJEM KRŠČENI, SO BILI P R E R O J E N I  ZA

VEČNO    ŽIVLJENJE – TOREJ Ž I V I J O 

in so tukaj.
Svoje prisotnost TA KAMEN deli s to

cerkvijo sv Filipa in Jakoba  (1251, 1330, 1395,)

NUJNO JE POTREBNO,
DA IMAMO Z  NAŠIMI

PREDNIKI PRIJATELJSKE
VEZI tudi mi,  zbirali so se v tej

cerkvi, okoli tega kamna;
okoli tega svetišča čakajo

njihova telesa dan vstajenja.                                  

SPOMNIMO SE: 
ŽIVIMO, KER SO ONI ŽIVELI,

POSREDOVALI SO NAM
BOŽJE, DUHOVNO IN
TELESNO ŽIVLJENJE,

BIVAMO SKUPAJ
VEKOMAJ  BOMO V

BOGU SKUPAJ ŽIVELI… 

Tedaj so pomignili 
njegovemu očetu, kako bi ga 

on hotel imenovati. 
Zahteval je deščico in zapisal: 

»Janez je njegovo ime.« 
In vsi so se začudili. 
Pri tej priči so se mu 

razvezala usta in jezik 
in je govoril ter hvalil Boga. 

Strah je obšel vse 
njihove sosede in po vsem

judejskem pogorju 
so govorili o vsem tem. 

Vsi, ki so to slišali, pa so si 
vzeli k srcu in so govorili: 

»Kaj neki bo iz tega otroka?
Gospodova roka 

je bila z njim.« (Lk 1,62–66)

Lk 1,57–66.80
KAJ BO IZ TEGA OTROKA?

Evangelist Luka poroča, kako je Bog po 
angelu naznanil očetu Zahariju Janezovo
rojstvo, podobno kot malo kasneje Mariji 
iz Nazareta učlovečenje Jezusa, Božjega
Sina. V obeh primerih je Božji poslanec 
določil tudi ime otroka, s katerim je 
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naznačeno njegovo poslanstvo. Ime 
Janez se po hebrejsko glasi Johanan 
in pomeni 'Bog je milostljiv'. Janezu 
pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal 
krst spokornosti in je tiste, ki so se s 
pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov 
prihod, krščeval v reki Jordan; predvsem 
pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je 
krstil tudi Jezusa ter ga pri tem razglasil 
za obljubljenega Mesija.
Pred očmi lahko imamo prizor 
oznanjenja rojstva Janeza Krstnika 
duhovniku Zahariju v jeruzalemskem 
templju. Njegova žena Elizabeta, 
sorodnica Jezusove matere Marije 
('teta'), je vztrajno prosila Boga, da bi 
jima naklonil potomstvo, po katerem bi 
bila deležna sreče mesijanskih časov. Ko
je Elizabeta po uslišani prošnji le rodila 
sina, so mu hoteli sorodniki dati
ime po očetu, toda Zaharija je
vzel deščico in nanjo zapisal:
»Janez je njegovo ime.«
Tedaj je spet mogel govoriti: 
začasna onemelost je bila
kazen, ker ni veroval
angelovemu oznanilu.
Sorodnike in sosede je ob
vsem tem obšel strah in
spraševali so se, kaj bo s tem
otrokom, ko se že ob njegovem
rojstvu dogajajo tako
nenavadne stvari. Janez je bil rojen za 
to, da pripravi pot Odrešeniku. To 
nalogo je izpolnil, ko je Jezusa predstavil

ob krstu v Jordanu.
»Kaj bo iz tega otroka?« se lahko vprašamo
ob rojstvu vsakega otroka. Vsak človek
je po Božjih načrtih enkraten

in neponovljiv,
vsakemu je določena posebna 
naloga, ki jo mora izpolniti prav on 
in nihče drug. Na to pa ga morajo 
pripraviti predvsem njegovi starši pa tudi 
drugi vzgojitelji. Povzeto po: revija.ognjisce.si

Gospod, preiskuješ me in me
poznaš;

ti prodreš v moje
misli od daleč;
ko hodim in ko

ležim,
ti vidiš in na vsa
moja pota paziš.

(Ps 139,1–3)

Gospod, če bi bil ti vohun,
bi bil zame tvoj pogled, nenehno

usmerjen name,
obsedenost in neznosen stres.

Gospod, če bi bil ti policist,
v tvojem zapisniku ne bi manjkal

niti najmanjši moj prekršek
in jaz ne bi bil sposoben

plačati vseh kazni.

Gospod, če bi bil ti sodnik,
če bi bil davčni izterjevalec,

če bi bil kakšen šef,
če bi bil ...,

bi jaz vse življenje iskal način,
da bi se skril pred teboj.

Toda ti si Oče, ki ljubi, ti si večji kakor
moje srce,

kakor moja glava, kakor moja dejanja.

Hvala, Gospod, ker me nikoli ne
izgubiš izpred oči.

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Danica  se  uči  šofirati.«Koliko  še
potrebujem, da bom znala?«  »Še tri:«  »Še
tri ure?« »Ne, še tri avtomobile.«
Marjan je prišel v šolo z ostanki zajtrka okoli
ust.  »Kaj  bi  ti  storil,  če  bi  jaz  imela
marmelado  okoli  ust?«  Ga  je  vprašala
učiteljica. »Vljudno bi molčal,« je odvrnil»
ALI ZUNAJ MOČNO DEŽUJE?« JE 
VPRAŠAL GOST NATAKARJA.« Ne  vem 
in me ne briga. Pri vaši mizi itak streže moj 
kolega.«
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