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    MAREC - SUŠEC 

21.5.post.NED=  NIKOLAJ           7.- za farane, za  

večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok,         10.- Štefan 

Rak obl.,Marija Rak,        Karl Brglez obl. Elizabeta 

Fregl,Rudi Tajnšek,               Viktor Leskovar obl. 

 22.PON= LEA         8.- po n. Brezmadežne     

23.TOR= ALFONS       8.-Pavel,Kristina Sagadin     

24.SRE = KATARINA                        8.- ,Marjan Štimec 

25.ČET=GOSPODOVO OZNANENJE                  10.-

Karl Brglez,  Bezget,Gajšek,Mohor Jože,Milka,          

Jože, Ana Studenčnik,pok.Muršec,   17.- Marija Šetar,  

26.PET= EVGENIJA17.-Donat Dreo,  AntonJavernik  

molimo za duh.poklice, KRIŽEV POT      

27.SOB= GELAZIJ                                   10.- Alojzija Špur  

28..CVETNA.NED= PRETORIJ    7.- za farane, 

Pok.Leskovar,Berdnik,Marija Leskovar(Dobrava)  

10.- Jožica Sagadin,  Marija Šetar  

 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 
 

 

JEZUS: 
Resnično, 
resnično,  

povem vam:  
»Če pšenično 

zrno  
ne pade v zemljo in ne umre,  

ostane sámo;  
če pa umre,  

obrodi obilo sadu.  
Kdor ljubi svoje življenje,  

ga bo izgúbil; kdor pa sovraži  
svoje življenje na tem svetu, ga 
bo ohranil za večno življenje.  

Če kdo hoče meni služiti,  
naj hodi za menoj,  

in kjer sem jaz,  
tam bo tudi moj služabnik.  

Če kdo meni služi,  
ga bo počástil Oče. 

(Jn 12,24–26) 

 
Jn 12,20–33 

ZADNJA POSTAJA NAJ BO PRVA 
 

Misel na telesno smrt nam kljub veri v 
Vstalega pogosto dela sive lase.  

Manj pa nas skrbi druga smrt, ki je 

Božjih očeh, pa tudi v očeh zdravo 

mislečega človeka težja – duhovna 

smrt. Tej bi lahko rekli sebičnost, 

zaverovanost vase, življenjski materializem, 
prizadevanje, da bi imeli čim več. Jezus v 
današnjem evangeliju pravi: » 

Kdor ima rad svoje življenje (torej  

hoče čim več iztisniti iz njega), ga bo  

izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje  

na tem svetu (to je: se ne oklepa  

stvari, ki ga oddaljujejo od Boga), ga  

bo ohranil za večno življenje. «  

Če poznamo evangelij, vemo, kaj je zdravilo zoper 
smrt. Vprašanje je, če ga tudi uporabljamo.  

Zdravila imajo namreč to neprijetno 
lastnost, da so običajno grenka. 

 In zdravilo zoper smrt je posnemati Jezusa 
v njegovem trpljenju in smrti. Tako se bo v 
nas razodelo tudi njegovo življenje – že 
tukaj na zemlji, še lepše pa se bo razcvetelo 
v večnosti. Temu Božjemu duhu so bili 
poslušni svetniki »geniji človečnosti«, kot 
jih imenuje pisatelj Alojz Rebula. Božja 
modrost, ki jo je prvi potrdil Jezus  s svojim 
zgledom, za njim pa naši bratje in sestre, 
njegovi zvesti učenci, nam pravi:  

»Treba je umirati samemu sebi, 

vsak dan sprejeti svoj križ, v 

sočloveku gledati ljubljenega 

brata in sestro, ne vračati hudega 

s hudim, delati za mir …« 

To je težko in naše bitje se temu upira. 
Vendar je le pot v življenje. Bog je vsakega 
izmed nas ustvaril edinstvenega in 
neponovljivega. Vsem pa je dal skupnega 
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Vzornika, ki nam kaže pot – Kristusa, ki je 
premagal smrt. On nam vsak dan pomaga 
premagovati duhovno smrt. Če je on 
resnično naše življenje, kot je bil apostolu 
Pavlu, bo telesna smrt za nas dobiček. 
Zadnja postaja bo prva. 
Ob tem razmišljanju je velikemu nemškemu 
mislecu Romanu Guardiniju iz srca privrela 

hvaležna molitev:  

»O Gospod, to je veselo oznanilo, ki 

si ga prinesel edino ti: da za vsakim 

velikim petkom pride velika noč, da 

je trpljenje vir blagoslova in da je 

smrt le seme novega življenja za 

vsakega, ki se tebe oklepa.« 
Po: S. Čuk, Misli srca 

 


 

»Jurko, ko bova velika se bova poročila.«  Mimi 
nemogoče:. Mi se poročamo samo s sorodniki, 
ata je vzel mamo, stric teto.« 
 

-NE ZAPADE SNEG, DA BI ZADUŠIL TA 
SVET, TEMVEČ, DA  VSAKA  ŽIVALCA 

POKAŽE SVOJO SLED! 
V težavah pokažeš, koliko veljaš- 

 

ČUDEŽI SO PRED MENOJ,  NAŽALOST 
SEM PRETOP, PRESLEP ZA NJIHOVO 
SPOROČILO  NEDOVZETEN. 
 

,,,Hvala BOGU, SAMO ENA JE SMRTNA« 
zdravnik  ko je pregledal 'zaštihanega'. 
 

Zannikam en zakrament,zanikam vse. 
Zanikam eno božjo zapoved zanikam vse., 









 

Če Bog naše korake vodi pod križ, pač spoznamo,  
da je tam naše pravo mesto,  
čeprav se nam zdi drugače;  

nikjer drugod bi ne bili  
na svojem pravem mestu. 

(Gregorij Rožman) 
 


 

Brez ljubezni vse poklekovanje  
in vse zvonjenje in vsi posti  

nič ne koristijo;  
če ne ljubiš, nisi kristjan. 

(Raoul Follereau) 
 


 

Dragi moji, Bog ne gleda  
na dolge in lepo sestavljene molitve, ampak na 

molitve,  
ki prihajajo iz globin srca. 

(sv. Janez Vianney) 

 



YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Zakaj nas je moral Jezus odrešiti ravno na 

križu? 

 

Križ, na katerem so Jezusa nedolžnega na 

grozovit način usmrtili, je kraj največjega 

ponižanja in zapuščenosti. Kristus, naš 

Odrešenik, je izbral križ, da bi nosil 

krivdo sveta in trpel trpljenje sveta. Tako 

je s svojo popolno ljubeznijo svet spet 

privedel nazaj k Bogu. 
(KKC 613–617, 622–623) 
 

Bog svoje ljubezni tako rekoč ni mogel pokazati 

bolj, kakor s tem, da se je v osebi svojega Sina 

dal pribiti na križ. Križ je bil najbolj sramotno in 

najbolj grozovito antično orodje za usmrtitev. 

Rimskih državljanov niso smeli križati, pa naj so 

zakrivili karkoli. Na ta način je Bog vstopil v 

najgloblje trpljenje človeštva. Odtlej ne more 

nihče več reči: »Bog ne ve, kako trpim.« 

 
 

Zakaj je v bogoslužjih toliko znamenj in simbolov? 
 

Bog ve, da ljudje nismo le duhovna, temveč tudi 

telesna bitja; znamenja in simbole potrebujemo, 

da bi prepoznali in razumeli duhovne ali 

notranje resničnosti.  
(KKC 1145–1152) 
 

Najsibo z rdečimi vrtnicami, poročnim prstanom, 

črnim oblačilom, grafiti ali AIDS-pentljo – vedno 

izražamo notranje resničnosti z znamenji in drugi nas 

takoj razumejo. Učlovečeni Bog nam podarja 

človeška znamenja, v katerih je med nami živ in 

deluje: kruh in vino, krstna voda, maziljenje s Svetim 

Duhom. Naš odgovor na Božja sveta znamenja je v 

znamenju spoštovanja: v klečanju, v stoji pri 

poslušanju evangelija, v priklonu, v sklepanju rok. In 

tako kot pri poroki tudi prostor Božje navzočnosti 

okrasimo z najlepšim, kar imamo: s cvetjem, svečami 

in glasbo. Vsekakor pa znamenja od časa do časa 

potrebujejo besedo razlage. 

 

Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet,  

da bi svet sodil, ampak  
da bi se svet po njem rešil. 

Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je 
že sojen, ker ne veruje v ime  

edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem,  
da je prišla luč na svet in so ljudje  bolj ljubili temò 
kakor luč,  kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor 
namreč dela húdo,  sovraži luč in ne pride k luči,  da 
se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po 

resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela,  ker 
so narejena v Bogu.« 

BOG JE SVET TAKO LJUBIL, DA JE SEBE  
IZGUBIL! 


