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MAJ–VELIKI TRAVEN

MARIJIN MESEC -  Š M A R N I C E    
20.- NED.= BINKOŠTI  7.Za farane, za še nerojene

otroke    10.-Andrej,Maks,Terezija,Simon Kavkler iz
Vrhol, Zora,Jožef Pečnik, sor., Stanka Pliberšek obl.

Amalija, Matevž Otorepec, Jožef Martina. Berglez 
21-PON=MARIJA MATI CERKVEž 18.-Angela,Alojz

Brence obl, Herman,Slava Šlamberger,     
22.TOR =MARJETA,EMIL  VDŽ=19,30.- .Elizabeta Fregl                        
23.SRE.= RENATA     .-po namenu. Brezmadežne

24.ČET.= MARIJA POMOČ KRISTJANOV 18,-po namenu
ŠMARNICE TE TRI DNI  OBVEZNO ZA PRVO

OBHAJANCE VSAK DAN DO NEDELJE.
MOLITVI NAJ  SE  PRIDRUŽIJO TUDI BRATJE,

SESTRE,STARŠI, DRUGI: BIRMANCI, ŠOLARJI…
MARIJA NAJ VZAME V SVOJE NAROČJE  VSE:
OTROKE,  STARŠE,  VZGOJITELJE,  DRUŽINE

D O M O V I N O  S L O V E N I J O.
25.PET= BEDA, URBAN    18.-za BOŽJI BLAGOSLOV

26-SOB= FILIP NERI 18.-ZA BOŽJI BLAGOSLOV 
27-NED= SV.TROJICA       7. Za farane, tudi za še
nerojene, Franc,Alojzija Ganzitti obl.,sor..,10.- Za
prvoobhajance, Anton,Jože,Štefanija Ačko obl.,,

Stanko Uršič, Amalija Španring      

ŠMARNICE: Laporje 18h, Ko no ?, Žabljekč
18h Hošnica 19.30h Hošnica II 19.30h Križni

Vrh 19h Videž 19.30h 

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)

Jn 15,26–27; 16,12–15
SVETI DUH – ŽIVI SPOMIN CERKVE

Naš čas je zaradi naglice in
zasičenosti z informacijami tudi čas

pozabljivosti in površnosti.
Kolikokrat nas ravno spomin izda in

spravi v škripce. Pomagamo si na vse
načine: s koledarji, z urniki,
rokovniki, beležkami in celo z vozli
na robcih, pa nam kljub temu marsikaj
uide. Tudi današnja tehnika, zlasti
računalništvo, nas opozarja, kako zelo 
pomemben je spomin. Tam je pač vse odvisno
od spomina, ostane samo tisto, kar varno 
shranimo in zapišemo v elektronski spomin. 
Če ta odpove, je ponavadi vse nepreklicno 
izgubljeno.

Za posameznika in za narod je naravnost usodno in
samouničevalno, č  e za  č  ne pozabljati svojo zgodovino  ,
če je kritično ne ocenjuje in se iz nje ne uči. Človek, ki

je izgubil spomin, ne pozna več sam sebe niti
sveta okoli sebe. Podobno velja tudi za narod.
Če vsak narod živi iz spominjanja, 
velja to toliko bolj za Božje ljudstvo, za 
Cerkev, ki vsa živi iz spomina. 
Zvesto in skrbno ohranjanja spomin na 
velika Božja dela, predvsem na največje 
– na Jezusovo delo odrešenja. 
Verujoči človek ve, da se tudi Bog njega 
spominja. Saj nam že prerok Izaija 
zagotavlja: »Če bi te oče in mati 
pozabila, jaz te ne pozabim. Na obe 
dlani sem te zapisal.« Podobno pravi 
Jezus: »Veselite se, da so vaša imena 

zapisana v nebesih.« Da, zapisana so v 
Božjem spominu, v njegovem srcu.

Najmočnejši spomin Cerkve pa je Sveti Duh. V Novi
zavezi je opisan kot Duh spominjanja. 

Jezus je rekel o njem: »Tolažnik Sveti Duh
vas bo učil in spomnil vsega, kar sem

vam povedal«
(Jn 14,26). 

»Iz mojega bo jemal in vam oznanjal« (Jn
16,14).

Praznujemo binkošti, praznik Svetega Duha,
tolažnika, posvečevalca in zdravnika. On je

Gospod, ki oživlja. Brez njega bi bila Cerkev
mrtva. Tudi naše izsušene in ranjene duše

potrebujejo njegov blagodejni obisk.
Pridružimo se prošnji, s katero se danes

Cerkev obrača nanj: »Duši madeže izmij, kar je
suho, spet zalij in ozdravi

 rane vse!« Povzeto po: TV Slovenija – Ozare 1997

Gospodova  slava  naj  traja  na  veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.

DRUŽINA,
KI
SKUPAJ
MOLI,
SKUPAJ
TUDI
OSTANE

http://zupnija.laporje.si/


Naj mu bo prijetna moja pesem, veselíl se
bom v Gospodu. (Psalm 104)

Gospod Bog, kako lep je svet, ki si nam
ga podaril!

Ti nisi neradodaren Bog, varčen Stvarnik.
Nisi ustvaril tistega, kar naj bi bilo

koristno, temveč kar je lepo.

 
Za svet, ki bi bil samo koristen,
bi bilo dovolj že nekaj živali,

samo nekaj rib, nekaj ptic,
nekaj drevja, nekaj rastlinja,

nekaj gora, nekaj morij,
nekaj rek, nekaj zvezd.

In vse enake barve.
Za svet, ki bi bil samo koristen,

bi moški in ženska lahko bila kakor dve
drevesni debli, kakor dva kamna.

Gospod Bog, ustvaril si preobilje lepote, da
bi nas napolnil z veseljem.

Metulji, najrazličnejše ribe in ptice,
prekrasno cvetje in tisoč odtenkov zelene barve,
barve jutranje zarje in sončnega zahoda,
odsevi rek in morij, gore, gozdovi in mavrica.
Ustvaril si svet in ustvaril si nas kot podobo 

svoje lepote.
Gospod Bog, naj ti ugaja moja pesem. 
Vedno.Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Bodimo hvaležni
za darove

Svetega Duha,
ki jih tako

samoumevno
sprejemamo iz

Božji rok
in se z njimi
hvalimo …

Zahvalimo se za naša življenja,
ki v moči Svetega Duha

najdejo vedno znova 
pravo pot,

četudi se včasih zdi,
da nas je zagrnila tema obupa,

žalosti ali malodušja …
O Bog Sveti Duh,

daj nam moči,
da vedno bolj postajamo svetilke

na poti življenja.
Amen.

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B

 Cerkev zakon med moškim in
žensko, ki se drug drugemu

zaupata, ker vesta, da ju nosita

Božja ljubezen in zvestoba,
označuje kot zakrament, kot

znamenje Božjega
zaupanja vanju. Po

življenju teh dveh ljudi
Božje življenje postane

doživeto in vidno tudi za
druge.

Enako kot mož in žena drug
drugega sprejemata in si

ostajata zvesta v dobrih in
slabih časih, tako je tudi z Božjo
ljubeznijo do nas ljudi: njegova

ljubezen vselej zvesto in
zanesljivo stopa z nami.

Po: A. Grün, Pustolovščine življenja

BUDILKA – »Vstani, na mobilniku ti zvoni alarm!«
– »Reci mu, da bom poklical pozneje.«
MUHE – »Včeraj sem ubil deset muh,« se pohvali
Matej.  »Pet  ženskega  in  pet  moškega  spola,«
doda. – »Kako pa veš pri muhah, če so ženskega
ali  moškega  spola?«  –  »Moške  so  bile  na
očetovem  kozarcu,  ženske  pa  na  maminem

ogledalu!«
PRIDNI –  Mamica  reče
svojim  trem  otrokom:  »Za

rojstni  dan  si  želim  tri  pridne  otroke!«  –  »Fino,«  se
oglasi Žan, »potem nas bo torej šest.«

Tako lepi in pametni otroci, a samo dva. En otrok noben otrok, dva otroka pol otroka, trije otroci en otrok.(nemški rek)
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