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4.-NED.=KAZIMIR       7- Za farane,tudi za še nerojene,
10.-Jožef Mohorko 8.dan,     Otto Eichenauer,

Franc,Veronika,Julijana,Marija Stupan obl.,sor.,
Franc, Ljudmila Črešnjar  SREČANJE S STARŠI BIRMANCEV

5.PON=HADRIJAN,OLIVIJA     8.-po n,Brezmadežne            

6.TOR =FRIDOLIN                 18.-Vikica Sagadin,
Karl,Frančiška Olup obl.

7. SRE =PERPETUA IN FELICITA   8.- po namenu                               
8. ČET =JANEZ OD BOGA                            8.-  v zahvalo  
9.PET =FRANČIŠKA RIMSKA    18. za duh.pokl.Ivan Košič  
10.SOB=40 MUČENCEV     18.- Angela, Bela Bukvič,

Vikica Sagadin, Franc Majer in pok.Zidanšek,
9.-SREČANJE  PRVOOBHAJANCEV IN STARŠEV - SPOVED

11.NED =LEON X.         7-Za farane, Tone Javernik
10. Stanko Uršič, Jožefa, Alojz Korošec

Cvetko,Terezija,Albin Leskovar,
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  in v Laporju v dneh skozi

teden- PATER KOS MILAN O41260724    

POSTNI ČAS, SPOVED – VSAK DAN V
ŽUPNIŠČU, POSEBEJ PRED MAŠO, MED

KRIŽEVIM POTOM V NEDELJO,
NA CVETNICO drugi spovednik,      Spoved

BOLNIKOV:  prosim pokliči   »Če je kdo bolan
med vami, naj pokliče duhovnika, naj
moli nad njim in ga mazili s sv. Oljem.

Zaupna molitev mu bo pomagala in če je
v grehih se mu bo odpustilo.«

Tako sveti Jakob Apostol svetuje vernikom.(Jak 5,14-15) 

Smo kdaj
pomislili,  da vsak dan

vsak od  nas brez izjeme, bere  knjigo,  ki
so jo napisali že tisočletja pred

Kristusovim rojstvom naši predniki.
 Živeli so  - sicer nas ne bi bilo. Mislili so, 
govorili, peli… , molili so. Verovali so v enega 
Boga. Mnogoboštvo,  pobožanstvenje raznih pojavov  v 
prirodi je prišlo pozneje (tako prof. Grafenauer, sicer je bolje, da 
prepustimo to slavistom- strokovnjakom.).    
Ko je BOG, STVARNIK priklical naše prednike 
v pradavnini (KJE? KDAJ?) v bivanje, jim je dal tudi 
potrebo (razum in svobodno voljo – torej dušo), 
da vsem stvarem okoli sebe dajo imena, da jih 
označijo (definirajo) po njihovih lastnostih.         
(1 mz 2,19,20) SSP 1.Mojzesova:  

GOSPOD Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali na
polju in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal k

človeku, da bi videl, kakšna imena jim bo dal, in da
bi vsako živo bitje imelo tisto ime, 

ki bi mu ga dal človek.
  Živali so del stvarstva, ki je človeku podoben po dihanju, vendar žival 
ne more biti človeku partner v pravem pomenu. S tem ko Bog da človeku 
priložnost, da poimenuje živali, mu priznava njegov razum, ki se izkazuje
v jeziku, in njegovo odgovornost za stvarstvo…
20 Tako je človek dal imena vsej živini in vsem pticam

na nebu in vsem živalim na polju, ..) 
in tudi sebi je dal ime: ADAM, kar pomeni 'zemljan', 'od 
zemlje narejen'.
Tako je zapisano v sv.Pismu. 
Naši predniki pa so sebe označili z 
'NA ČELU  NOSI VEČNOST' = 'ČELOVEK'.  
      Brez nekega posebnega truda  pa vsak od nas lahko 
vidi in sliši, da so naši predniki verovali v posmrtno 
življenje:  npr.:staroslovanski grobovi v okolici Ptuja in 
drugod, potem pa naš govor, besede, ki jih uporabljamo. 
Posebej še ta 'definicija', naziv s katerim označujemo to 
BITJE ki hodi po dveh nogah, se veseli, se smeje, govori  
čuti…ljubi, ..ČLOVEKA – ČELOVJEKA (glej molitve v 
bogoslužju  na staroslovenskem jeziku)..
Zahvalimo se Bogu za to milost vere, ki si jo 
dal našim pradedom, hvala Ti, ker Te 
moremo slaviti s tem slovenskim jezikom…

HVALA TI, KER SEM ČELO-VEK,   ne pa
ČELO-BIFTEK, ali ČELO-GNJAT, ali  ČELO-BUNKA.

Hvala ti za vsa ta bitja, živali, ki si nam jih dal
za tozemeljsko preživetje. A samo  človek je

ČELO-VEK, NOSI V SEBI VEČNOST.

Prosim TE, DOBRI OČE, ne dopusti, da bi bil
ČELODENAR, ČELOLOPOV, ČELOINTERNET,

skratka ČELOMRTVEC…!

V templju je našel prodajalce volov, ovc in
golobov 

ter menjalce denarja, 
ki so sedeli tam. 

In iz vrvi je spletel bič ter 
vse izgnal iz templja 
z ovcami in voli vred. 

Menjalcem je raztresel denar 
in prevrnil mize,

prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite
proč vse to 

in iz hiše mojega Očeta 
ne delajte tržnice!« 
Judje so mu rekli: 

»Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó
delaš?« 

Jezus jim je odgovoril 
in rekel: »Podrite ta tempelj 

in v treh dneh ga bom postavil.«
(Jn 2,13–16.18–19)

 ANEKDOTA. Pij X prostozidarjem: »Zastonj se mučite zrušiti Cerkev, če je mi duhovniki nismo uspeli zrušiti…v teh dva tisoč letih, je tudi vi ne boste v teh par desetlejih, koliko  jih imate na razpolago!« 



Ne delaj si rezane podobe in ničesar ...
(Druga Mojzesova knjiga 20,4)

Dobro se je  izogibati kakršni koli predstavi o Bogu. 
Boga  ni  nihče  nikoli  videl  (prim.  Prvo  Janezovo
pismo 4,12).

Vsaka upodobitev Boga ga lahko omejuje,
osiromaši ali popači njegovo stvarnost in

resničnost.
Še vedno mi ostaja v spominu plakat, ki nam ga je
naš  župnik  pokazal  pri  verouku:  jablana,  polna
sadežev,  med  vejami  otrok,  ki  jih  krade,  in  na
modrem nebu Bog, upodobljen kot oko v trikotniku,
ki  vohuni  za  tatičem.  Vsakokrat,  ko  sem  šel  krast
jabolka,  sem kar  naprej  pogledoval  v  nebo,  da  bi
videl, ali se je pojavilo tisto oko v trikotniku. 
Ni mi bilo lahko znebiti se te predstave o Bogu kot
vohunu, ki mi jo je vcepila tista podoba. In vsakokrat,
ko se znova znajdem pred njo, začutim odpor. 
Nič  manj  škodljivih  posledic  ne  povzroča  podoba
bradatega  starca,  ki  sedi  med  oblaki,  in  roke,
oborožene s strelo. 

»Ampak ljudje ne moremo, da
si ne bi na neki način

predstavljali Boga!« Zato je
prišel Jezus. Jezus je edina
resnična in ustrezna podoba
Boga. Nanj moramo misliti. V
njem lahko spoznamo, kako

Oče misli,  ljubi, dela in
reagira,postopa. Po: http://revija.ognjisce

Jn 2,13–25
NAJ BO NAŠE ŽIVLJENJE OČIŠČEN

TEMPELJ

Današnji evangeljski odlomek nam predstavlja 
dogodek, ko je Jezus iz templja izgnal 
prodajalce in menjalce denarja (Jn 2,13-22). Iz 
vrvi je »spletel bič ter vse izgnal iz templja 

skupaj z ovcami in voli«, denarjem, vsem. 
Jezusovo dejanje je na ljudi in njegove učence 
naredilo močan vtis. Zdela se je preroška 
gesta, zato so ga nekateri od navzočih 
vprašali: »Toda … Kakšno znamenje nam 
pokažeš, ker tako delaš? Kdo si, da tako 
delaš?« 

Ljudje so pričakovali božansko, čudežno
znamenje, ki bi Jezusa potrdilo kot Božjega

poslanca. On pa jim je odgovoril: 
»Podrite ta tempelj in v treh dneh ga

bom postavil.« 
Na to so mu odvrnili, da se je tempelj gradilo 
šestinštirideset let. Niso razumeli, da se je 
Gospod nanašal na »živi tempelj svojega 
telesa«, ki bo uničen s smrtjo na križu, a bo 
tretji dan vstal. Ko je vstal od mrtvih – v 
nadaljevanju piše evangelist – so se njegovi 
učenci spomnili, da je takrat govoril prav o 
tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je 
rekel Jezus. V tem odlomku torej najdemo 
prvo naznanilo Kristusove smrti in vstajenja.
V postnem času nas papež Frančišek 
spodbuja: »  Hodimo v svetu kot Jezus.  « Iz   
vsega našega bivanja naredimo »  znamenje   
njegove ljubezni do naših bratov, zlasti 
najšibkejših in najrevnejših  ; zg  radimo Bogu   
tempelj z našim življenjem  .« Če bomo   
pričevalci živega Kristusa, ga bodo lahko 
srečale tudi mnoge osebe, na katere naletimo 
na naši poti. 

»Toda – vprašajmo se – se Gospod
zares počuti doma v mojem življenju?«
Mu dovolim, da očisti moje srce in da

prežene malike? To so tiste drže
poželjivosti, ljubosumnosti, posvetnosti,
zavisti, sovraštva in navade opravljanja,

»odiranja« drugih. Mu dovolim, da očisti
vse drže, ki so proti Bogu, bližnjemu in

nam samim? Lahko nas je strah, da nas
bo Jezus »natepel«, kot pravi papež.

Toda Jezus tega nikoli ne stori. »Jezus
očisti z nežnostjo, z usmiljenjem, z

ljubeznijo. Usmiljenje je njegov način
čiščenja.« Jezusov bič je namreč

usmiljenje. Po: papež Frančišek, radio.ognjisce.si

YOUCAT – katekizem za mlade
5

Katerih grehov se sploh moramo spovedati?
Vsi težki grehi, ki se jih pri natančnem

izpraševanju vesti spomnimo in se jih še nismo
spovedali, se nam v normalnih okoliščinah
odpustijo samo v zakramentalni posamezni

spovedi.
(KKC 1457)

Gotovo  obstajajo  zavore  pred  spovedjo.
Premagovanje  teh  ovir  je  že  prvi  korak  do
notranjega  ozdravljenja.  Pogosto  pomaga,  če
pomislimo  na  to,  da  mora  tudi  papež  imeti
pogum, da drugemu duhovniku – in s tem Bogu
– prizna svoje napake in slabosti.  Le v skrajni
eksistencialni  stiski  (recimo  v  vojni,  pri
letalskem  napadu  ali  če  se  skupina  ljudi  sicer
nahaja  v  smrtni  nevarnosti)  lahko  duhovnik
podeli  odvezo tudi  skupini  ljudi,  ne da  bi  prej
prišlo  do  osebnega  priznanja  grehov  (tako
imenovana skupna odveza).

»Pri izpraševanju ni
bilo tako slabo, oba
skupaj sva dobila

dvojko.«
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