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29.26-NED= MIHAEL,RAFAEL,GABRIJEL  7.- za farane,,
10.-,Marinka Bračič obl., Jože,Martina Berglez obl.,

TRGATEV stare trte
30-PON= HIERONIM      8.- po nam. Brezmadežne              

1.TOR= TEREZIJA D.JEZUSA      8.-na čast  bl.A.M.Slomšku, 

2.SRE= ANGELI VARUHI  17.-Filip in Ana Kac
3.ČET=FRANČIŠEK BORGIA     8.- v zahvalo MARIJI  
4PET= FRANČIŠEK ASIŠKI.                   18.- za d.poklice,

Elizabeta  Motaln obl.,
5.SOB=  VENČESLAV  Ž.-18.-Karl Klemenčič

Vlado,Stanko Mlakar obl.,pok.Potisk
 6-27- NED. = ROŽNOVENSKA, BRUNO     7.-za

župljane, Mišo Rus,Marija,Franc Šticl,pok.Pristovnik
10.-  Franc,Kristina,Branko Macuh,Alojz,Angela

Ambrožič,  Marija Urlep, Marija Vantur,.Albin Pernat,
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

BIRMA –31.05. 2020 10. uri

PRVO  OBHAJILO – 7.06. 2020  ob 10.uri

In rekel je: 
»Prosim te torej, oče, da ga 
pošlješ v hišo mojega očeta;

imam namreč pet bratov 
in te naj posvari, 

da tudi oni ne pridejo 
v ta kraj trpljenja.« 
Abraham pa reče:

 
»Imajo Mojzesa in preroke, 

te naj poslušajo!« 
Le-ta je pa odgovoril: 

»Ne, oče Abraham, temveč, 
ako pojde do njih 
kdo izmed mrtvih, 
se bodo spokorili.« 

Rekel pa mu je:

 
»Ako ne poslušajo 

Mojzesa in prerokov, 
ne bodo verjeli, tudi če 
kdo od mrtvih vstane.«

 (Lk 16,27–31)

ZAVOŽENO ŽIVLJENJE Lk 16,19–31

Iz  današnjega  evangeljskega  odlomka  bi  utegnil  kdo
sklepati, da nam bo v nebesih toliko lepše, kolikor večji
reveži smo bili na zemlji. To bi pomenilo hvaliti revščino,
odvračati od upravičene skrbi za ta svet in priznati, da
vera človeka odtujuje. V resnici pa ni tako. Jezus nam
Lazarja  ne  postavlja  za  vzor,  temveč le  kot  protiutež
bogatinu.
Glavna oseba je namreč bogataš. Pa tudi ta ne zato, ker
je bogat. Morda je prišel  do imetja s pridnostjo in po
pošteni poti. Iz besedila ni razbrati, da bi bil krivičnež.

Kaj ga je torej »pokopalo v podzemlje«?
Pokopala ga je popolna in izključna 
usmerjenost  v ta svet. Živi samo zato, 
da se sijajno gosti in razkošno oblači.
Ko nas je Bog ustvaril, nam je vdihnil

dušo. S tem nas je dvignil nad
telesnost in nad zemeljskost. Ker nas

je ustvaril mnogo, nas je usmeril
drugega k drugemu, naj bomo člani
številne človeške družine. Usmeril

nas je tudi k sebi, naj ga kot
Stvarnika priznamo in kot Očeta

ljubimo.
Bogatinu za vse to ni mar. Ne briga se za brate in sestre,
ne vidi njihovih stisk in ne čuti njihovih potreb. Ne meni se
za Boga, nima časa za molitev, nima denarja za tempelj.
Čas, denar in imetje ima le za to, da streže svojemu
telesu. Zato je tudi v večnosti sam s svojim telesom, brez
bratov in sester, brez Boga in brez Očeta. Plamen, ki ga
žge, je zavest, da je zavozil  življenje in zapravil dušo.
Kapljica  vode,  po  kateri  ga  žeja,  je  izraz  popolne
osamljenosti in zapuščenosti.  Nikogar in ničesar nima,
kar bi mu bilo v uteho.
Rešitve pa ni. Sam si užival, sam trpi. Na nikogar nisi v
življenju mislil, sedaj nihče ne misli nate. Nikomur nisi v
stiski  pomagal,  sedaj  tebi  nihče  ne  pomaga.  Kako
pričakuješ kapljivo vode, ko je pa sam nikdar nikomur nisi
dal?  To  ni  maščevanje,  temveč  je  le  v  večnost
podaljšana iztirjenost, ki si jo sam zakrivil.
Ne vemo, če se je ali se bo vse to komu zares zgodilo.
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Vemo pa,  da je  Jezus to  povedal  zato,  da se ne bi
zgodilo prav nam.

Po: p. F. Cerar

Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, 
se ne bodo dali prepričati, 

 . 

Mihael je angel nad angeli. 
Premagal je demona in ga strmoglavil v globine 
brezna. Mihael se je z angelskimi četami boril 
proti Zmaju (Satanu), kot nam pripoveduje Sveto 
pismo. Češčenje sv. Mihaela se je na Vzhodu 
začelo že davno, potem se je razširilo tudi na 
Zahod po treh prikazovanjih: na Angelskem gradu
v Rimu v času papeževanja Gregorja Velikega, v 
Puljah (Južna Italija) v 5. stol. in na Mont-Saint-
Michelu v Galiji. Mihael je zavetnik kovačev, 
slaščičarjev in Francije. Vedno se ga prikazuje kot
opravljenega bojevnika, ki se bori proti zmaju.

Nadangel Gabrijel ('Božji človek') se omenja na 
nekaj mestih v Svetem pismu, in to kot tisti, ki prinaša 
sporočilo od Boga. Bil je glasnik utelešenja Besede in 
tudi rojstva Janeza Krstnika. Skupaj z Mihaelom 
preprečuje demonu vstop v Cerkev. Gabrijel je 
zavetnik poštarjev in telekomunikacij.

Ime Rafael pomeni 'Bog 
ozdravlja'. Posebno vlogo ima 
ta angel v Tobitovi knjigi, kjer 
ozdravi Tobita in Saro ter 
pomaga mlademu Tobiji na 
njegovi poti. Posebej se mu 
priporočajo popotniki in 
izseljenci, pa tudi bolniki.

 
Kar tukaj verujemo, 

bomo v nebesih gledali. 
Kar tukaj upamo, bomo tam uživali. 

Kar tukaj ljubimo, 
bomo tudi v nebesih vekomaj ljubili.

(bl. Anton Martin Slomšek)



Kar je oče dobrega 
od svojih dedov prejel, 

mora svojemu sinu zapustiti. 
Kar se je mati od svoje matere hvalevrednega naučila, 

bo svoji hčeri zapustila
(bl. Anton Martin Slomšek)



Je v mladih letih setev, 
bo v starih dobra žetev.

(bl. Anton Martin Slomšek)

POKORA – Janezek pri spovedi pove, da je
pri pouku naredil stojo na glavi samo zato, da
bi ujezil učiteljico. Spovednik ne ve točno, kaj
je to stoja na glavi, zato reče Janezku, da mu
po spovedi pred spovednico to pokaže. Ko je
spoved  končana,  Janezek  pred  spovednico
pogumno naredi stojo na glavi. To vidita dve
dami, ki v cerkvi čakata na spoved. Ena pravi
drugi:  »Joj,  raje  greva.  Vidiš  kako  pokoro
danes daje spovednik.«



K ljubezni spada, 
da vemo, kaj delamo; 

k ljubezni spada sposobnost in volja,
 da sprejmemo 

vso odgovornost za partnerja; 
k ljubezni spada 

odločno prizadevanje za zvestobo.
(Luise Rinser)

! VEROUK

V TOREK     2.R  -5.URO(12,40 – 13,30,)     
6.R  6.URO(13,30,)   7.R 7.URO (14,45-15,30) 

V ČETRTEK                                    
1.R- 5.URO,(12.45 – 13,35)                    
5.R-5.URO(12.45 –13,35)                                         

4.R- 6.URO ( 13.45 – 14,30)                     
3.R-6.URO13,35 – 14.30,)        

8.R.7.URO 14,30 -15,30)                       
9.R–7.URO 14,30-15,30

DRAGI STARŠI!

Za dobro sodelovanje pri verouku je 
NUJNO, da otroci pravočasno 
prihajajo k verouku in da s seboj 
prinašajo učbenike, delovne zvezke ter 
pisala. Otroci naj sproti delajo domače 
naloge. Redno naj hodijo k  sv. mašam.
Bodite jim vzgled, udeležujte se sv. 
maše skupaj z otroki. Vsako tretjo 
nedeljo v mesecu bodo otroci še 
posebej pri sv. maši ob 10. uri 
sodelovali s petjem, prošnjami, 
zahvalami…
 Verouk Vam bova dragi starši 
pomagale učiti:   s. Nada Furman iz 
Maribora in katehetinja Melita 
Rajtmajer iz Črešnjevca. Pomagajte 
nama s svojimi molitvami in s 
sodelovanjem pri katehezi vaših otrok.  
Vaši katehistinji.
   VEROUK JE DVAKRAT TEDENSKO:

med TEDNOM 
in v NEDELJO pri sv. maši  
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