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2-22 ANGELSKA .NED=JANEZ EVD.               7-Za farane, ,
KOČNO – ŽEGNANJE, ZAHVALA NAŠE ŽUPNIJE
JEZUSU ZA NJEGOVO PRISOTNOST V SVETEM

OBHAJILO IN ZA NJEGOVO NEIZMERNO
USMILJENJE.  10.- Marija,Karl Majer,  dva

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

za žive in  pok. ČLANE F.DR.KOŠUTA                            
3. PON= GREGOR VELIKI P., RAISA M. 8.- n.Brezmadežne.     

4.TOR=ZALIKA,IRMA   8.-Po namenu  
5.SRE=MATI TEREZIJA – DUHOVNA OBNOVA DEK.

DUHOVNIKOV: 9.-molitev R.V., 930.- maša:
Elizabeta Fregl, Amalija  Španring, Zvonko,Karl

Korošec, Julijana Vantur     
6.ČET= ZAHARIJA,MAGNUS         8.-Po namenu  ,

7.P.PET= REGINA,MARKO KRIŽEVČAN  18.--za d. POKLICE,

da nas Bog reši demona boljševizma in drugih
izmov

8-IX. SOB=ROJSTVO DEVICE  MARIJE

9.-  V zahvalo,  Otto Eichenauer.
Ž=18.- Pavla, Anton Šošter,     Zvonko Korošec,  

9.=23.NED.= PETER KLAVER7-Za farane,za umrle pred
rojst. 10.-Slavko Kovač, pok.Ogrinc, Elizabeta Fregl,

Katarina,Anton Hjšek obl. Jožef, Martina Berglez
                         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 

ANTON M.SLOMŠEK:  Prijatelji
moji, tega ne smem

zanikati, strašno je
nevredno BOŽJEROPNO
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.  

SPOMNIMO SE:nevredno ali
božjeropno sprejemanje

ZAKRAMENTOV, posebej še
SV.OBHAJILA je, ko človek

sprejema npr,: Sv.Obhajilo  z neko
grešno navezanostjo – v smrtnem
grehu, nepokesan brez spovedi.

J E Z U S: »Kajti moje meso je
resnična jed in moja kri

resnična pijača. 

 56 Kdor jé moje meso in pije
mojo kri, ostaja v meni in jaz v

njem. 
57 Kakor je mene poslal živi Oče in

jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti,
ki mene jé, živel po meni.  

po Očetu ... po meni ali zavoljo Očeta ... zavoljo mene.

58 To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne
tak, kakršnega so jedli vaši očetje in
so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel

vekomaj.«  
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? 66 

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

njim.  

Dragi naši PREDNIKI! Hvala vam
za naša življenja, za vse kaj ste nam
zapustili… POČIVAJTE V MIRU

okoli tega KRSTNEGA KAMNA IN
SVETIŠČA dela vaših rok. Hvala vam

za vse, posebej za življenje!    

ŽIVLJENJE
STARŠEV JE

KNJIGA, KI JO
VSAKODNEVNO

BEREJO OTROCI.

Kolikih od
nas ne bi

bilo,
če bi se naši

predniki
ravnali

po:

'samo-
dva-

otroka'
!
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izročilo starih
 MARKO 7 1 Okrog JEZUSA so

se zbrali farizeji in nekateri
pismouki, ki so prišli iz

Jeruzalema,  
2 in videli so, da nekaj njegovih
učencev jé z obredno nečistimi,

to je neumitimi rokami. 
  Ne gre torej za vprašanje higiene, temveč izpolnjevanja

obrednih predpisov in s tem za vprašanje smisla same
simbolične ureditve judovskega življenja; gl. op. k Mt

12,43.
3 Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila
starešin in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo

rok.  
vsi Judje: ta Markova sodba dejansko drži le za strožje skupine
Judov (farizeje, pripadnike kumranskega občestva in/ali esene);
posploševanje, ki ga v Markovem poročilu uporablja Jezus, je
bilo v antični retoriki običajno za govor o skupini. - starešin ali

prednikov; mišljeno je nezapisano judovsko izročilo (predvsem v
podobi predpisov), ki je po mnenju farizejev zavezovalo tako kot

pisana postava; starešine so tako pokojni kot še živeči nosilci
nezapisanega izročila.  

4 Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne
umijejo. In še mnogo drugega se držijo po

izročilu: umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce.  
 5 Zato so ga farizeji in pismouki vprašali:

»Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu
starih, ampak jedo kar z nečistimi rokami?«  

6 Odgovoril jim je: »Prerok Izaija je
dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je

pisano:
To ljudstvo me časti z ustnicami,
a njihovo srce je daleč od mene.  

7 Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker kot nauke učijo človeške zapovedi.  

 Božjo zapoved opuščate in se držite
človeškega izročila.«

 14 In spet je poklical k sebi množico
in ji govoril: »Poslušajte me vsi 

in doumite!  15 Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati, če pride

vanj, ampak ga omadežuje to, kar
pride iz človeka.«

 Od znotraj namreč, iz
človekovega srca, prihajajo
hudobne misli, nečistovanja,

tatvine, umori,  
 prešuštva, pohlepi, hudobije,

zvijača, razuzdanost,
nevoščljivost, bogokletje, napuh,

nespamet.  
pohlepi (gr. pleonexíai) db. (želje) imeti vedno več; v
papirusih in v krščanskih besedilih (prim. Ef 4,19;

Kol 3,5; 2 Pt 2,3) ima izraz večinoma sopomen spolne
nebrzdanosti. - razuzdanost ali objestnost. -

nevoščljivost db. pokvarjeno oko; hebraizem, ki
pomeni slab namen, sebičnost, nevoščljivost in

sovraštvo do bližnjih;   - nespamet (gr. aphrosýne):
beseda ima v judovskih besedilih pomen nravne in
duhovne otopelosti in ne pomanjkanja razumskih

zmožnosti.

23 Vse te hudobije prihajajo od znotraj
in omadežujejo človeka.«

Božjo zapoved opuščate in 
se držite človeškega izročila.«

SO BESEDE NAMENJENE TUDI TEBI?
Jezus očita farizejem in pismoukom, da se držijo 
človeškega izročila, zametujejo pa Božjo zapoved. 
Ali bi ta Jezusov očitek veljal danes komu od nas?

Utegnil bi veljati za tiste vernike, ki se zadovoljijo z
zunanjo, poplitveno vernostjo, ki ne hrani duha in

ne rodi sadov. Pri krstu jim je prva skrb domača

slovesnost, zadnja pa, kar se dogaja v cerkvi. Pri
prvem obhajilu in birmi je vsa pozornost obrnjena

v botre, obleke in darove, 
za otrokovo rast v veri pa se komaj kdo meni. Ob
poroki –
 no, saj vemo, kako lahko jo je pozunanjiti in njeno

duhovno vsebino potisniti na stranski tir.
 Če se ob pogrebih na grobovih kopičijo venci, če se
nas za božič loteva nakupovalna mrzlica. Po: Beseda

da besedo

Bog je malce nenavaden, ker ljubi vse, vse ljudi.
Vse otroke.
Vse mlade. 
Vse moške.

Vse ženske.
Ljubi vse tiste, ki verujejo vanj,
tiste, ki ga ljubijo, in tiste, ki ga

ne ljubijo.
Njegova ljubezen je tako velika,

da je posameznim angelom
dal nalogo, da vsakega od nas

spremlja vse življenje.
To je torej angel varuh:

duhovni prijatelj, najrazumnejši, najčistejši,
ki mu je Bog naročil, da nas podpira in varuje

in predvsem, da nam pomaga spoznati Ljubezen.
Angel varuh je tako velik dar,

da boljšega ne bi mogel dobiti.
Angel varuh ti je dan osebno. 
Ezio Aceti, Angel varuh, moj zvesti prijatelj

DAVKAR – Pri vratih pozvoni.  »Dober dan fantek,
je oče morda doma?« vpraša akviziter. – »Ni ga.«
– »Kje pa je?« – »Ne vem, ga grem vprašat.«
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