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7.TIHA NED= HERMAN      7-Za žive,pok.farane,  za
večni mir otrok umrlih pred rojstvom, 10.- Martina

Sagadin,Julijana Vantur, Terezija.Jakob.Jožef
Javernik obl.,

8.PON=  JULIJA       8.-  Po n. Brezmadežne,   
9.TOR= HUGO  8.-po namenu 

       10.SRE= EZEKIEL 18.-Alojz Čebular obl.,
Jože,Frančiška Mlakar  

11.ČET= STANISLAV,BISERKA   8.-po namenu  
12.PR,PET= VIKTOR             8.-Alojz,Martina Auer obl.,

18.-za duhovniške poklice, 
13.SOB= MARTIN,IDA   Ž=17.-Zvonko Korošec obl .,

Marija. Franc Šticl obl,  Mišo Rus obl. ,Katarina,
starši Pristovnik

14,CVETNA NED.= VALERIJAN  7.-Za žive in pokojne
farane, Karl Brglez,Franci,Tilka,str.Kramberger-

Jerič,  10,.-Stanko Uršič, Amalija Španring, Marija
Urlep      Albin  Pernat, Marija Vantur, Slava Kralj

30.dan BLAG.ZELENJA tudi  pri 1.m.
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

ČRNE LUKNJE NA NAŠEM
DUHOVNEM NEBU: DANAŠNJI
ČAS, JE ČAS ZMEDE, MEGLE,
TEME:   Zahodna Evropa – STOTINE 
CERKVA ZAPRTIH, SPREMENJENIH V 

TRGOVINE IN PODOBNO, KER NI 
DUHOVNIKOV, DA BI V NJIH MAŠEVALI 
IN VERNIKOV, DA BI V NJIH 
MOLILI.DOŽIVETJE SV.MAKSIMILJANA 
KOLBEJA, ko je v Rimu  srečal povorko 
PROSTOZIDARJEV leta 1917,   slavili  so 
200 let ustanovitve svojih lož po Evropi. 
Nosili so zastave  s čudnimi slikami. Na sliki 
je bil narisan Lucifer, kako tepta Mihaela in 
pod sliko napis –  »SATAN MORA VLADATI
V VATIKANU!«  tega leta je bila tudi 
OKTOBRSKA REVOLUCIJA v Rusiji. Dvignil
se je krvavordeč zmaj (glej Ap.dela.). BOŽJI
ODGOVOR: (gl. SPLET-BREZMADEŽNA ZASTAVA 
EVROPE, EUHARISTIJA-ČUDEŽI, FATIMA IN ŠE KAR SLEDI).

1.-FATIMA, od 13.maja do 13 oktobra 
1917 se je MARIJA PRIKAZALA otrokom. 
»KONČNO BO MOJE BREZMADEŽNO 
SRCE SLAVILO ZMAGOSLAVJE!«

2.- Sv. Maksimiljan Kolbe s svojimi
sobrati, je izbral za svojo zastavo

ČUDODELNO SVETINJICO Z LIKOM
BREZMADEŽNE z molitvijo: 

»O MARIJA BREZ MADEŽA SPOČETA,
PROSI ZA  NAS, KI SE K TEBi

ZATEKAMO IN ZA VSE TISTE, KI SE K
TEBI NE ZATEKAJO, POSEBEJ ŠE ZA

SOVRAŽNIKE SVETE CERKVE!«
PODOBNO,  KAKOR V KRISTUSOVEM ČASU 

NA VELIKI PETEK.
 »Bila je noč.« Jan.13,40

POGLEJMO:  ZLA ZNAMENJA PRI
NAS; otopelost za duhovno.
Za skupno družinsko molitev.

POTEM: POVRŠNO SPREJEMANJE
ZAKRAMENTOV – BREZ RESNE

NOTRANJE PRIPRAVE, CELO
BOŽJEROPNO PREJEMANJE SV.OBHAJILA.
Vzemi v roke molitvenik (ali zloženko na mizici v

cerkvi) preberi PRIPRAVO NA SPOVED.

Z A T O N   K R Š Č A N S K E   E V R O P E  se je
začel z ukinitvijo sv.MAŠE, Z ZANIKANJEM

PRISOTNOSTI JEZUSA V PRESVETI
EUHARISTIJI in tako tudi ZAKRAMENTOV –
BIRME,SV.OBHAJILA, SPOVEDI,BOLNIŠKEGA

MAZILJENJA, MAŠNIŠKEGA  POSVEČENJA,  A TO
 POMENI  ZAPIRANJE DOTOKOV MILOSTI 

(v 16.STOLETJU    -protestantizem,sledi 'RAZREDNI

 BOJ' -OZAKONJENO SOVRAŠTVO, MARKSIZEM, 

BOLJŠEVIZEM, OKTOBRSKA REVOLUCIJA, NEVERA ITD )

IZVIR ŽIVLJENJA JE JEZUS V SVETI
HOSTIJI. JEZUS UČLOVEČENI BOG, JE

EDINI REŠITELJ, EDINI IZVIR ŽIVE VODE,
KRUH ŽIVLJENJA,

V KRISTUSU,
PO KRISTUSU IN

V KRISTUSU  VSA ČAST IN SLAVA,
JAGNJE BOŽJE,KI ODJEMLJE GREH

SVETA!
»Jaz sem KRUH ŽIVLJENJA, kdo je ta

KRUH bo živel vekomaj,« 
PRIMI rešilno ROKO,

Ki TI jo daje BOG:
zakramentalne milosti.   VSAKOKRAT, KO
SE ZBRANO PREKRIŽAM  NA ČELU,

USTIH IN PRSIH SEM DELEŽEN MILOSTI
SVETIH ZAKRAMENTOV, 

KI  SEM JIH SPREJEL: obnova zaveze v
sv.Krstu, SV.Birmi, SV.SPOVEDI, Bolniškem

Maziljenju, JEZUSOVE PRISOTNOSTI v
Sv.Obhajilu, Mašniškem Posvečenju,

Sv.Zakonu.

NE POZABI:   IZROČAJ SEBE IN VSE
OKOLI SEBE JEZUSOVEMU

USMILJENJU 
.Kolika je naša - MOJA odgovornost za

ZLOČIN -        SMRT NEDOLŽNIH.

http://zupnija.laporje.si/


»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi
vrže kamen vanjo.«

JANEZ 8 1 Jezus pa je krenil
proti Oljski gori.  

 Zgodaj zjutraj se je spet
napotil v tempelj. Vse
ljudstvo je prihajalo k

njemu, on pa je sédel in jih
učil.  

Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so
jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v

sredo 
in mu rekli: »Učitelj, tole ženo smo zasačili v

prešuštvovanju.
 Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati.

Kaj pa ti praviš?«  
kamnati: 5 Mz 22,20-21 določa takšen način usmrtitve le za zaročenko ali

neporočeno žensko (»devico«), vendar je iz Ezk 16,38-40 vidno, da so
kamnali tudi poročene žene. Takšna usmrtitev je bila v Jezusovih časih še

v navadi, pozneje jo je nadomestilo zadavljenje.

To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga 
mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal 
po tleh. 

preizkušali: če bi Jezus odobraval kamnanje, bi ga lahko
obtožili pred rimsko oblastjo, ki si je (verjetno, gl. op. k Mt

26,57) pridrževala pravico do smrtne kazni, če pa bi jo
oprostil, bi ga lahko obtožili, da nasprotuje Mojzesovi

postavi. - pisal po tleh: nekateri razlagalci v pojasnilo tega
simboličnega dejanja navajajo Jeremijeve besede: na tla
bodo zapisani, kateri se odvračajo od tebe (Jer 17,13),

drugi po starem izročilu (izpričanem od Hieronima dalje)
mislijo, da je na tla pisal grehe tožnikov, vendar pa to, kaj

je pisal, ostaja skrivnost.
7 Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je

vzravnal in jim rekel: 
»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi

vrže kamen vanjo.«  
8 Nato se je spet sklonil in pisal po tleh.

9 Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od
najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. 

10 Jezus se je vzravnal in ji rekel: 
»Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?«

  Rekla je: »Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal:
»Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej

ne gréši več!«  
Tudi jaz te ne obsojam: za bralca, ki bere to izjavo brez
vere v Jezusovo božanstvo, gre preprosto za razkritje

Jezusove človečnosti in priznanje lastne grešnosti; 
v luči krščanske vere pa je čudež teh besed ravno

v tem, da jih izreka brezgrešni Bogočlovek, ki je (z
Očetom in Duhom) sam tisti, ki je dal postavo,
katero je žena prestopila: Jezusove besede tako

razkrivajo skrivnost Božje nedoumljive
usmiljenosti in milosti, ki pa ne pomeni

nikakršnega popuščanja grehu (ne gréši več!).

PAVEL FILIPLJAN+OM 8

Še več, za
izgubo imam

vse zaradi
vzvišenosti
spoznanja
Kristusa

Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi
njega sem zavrgel vse in imam vse
za smeti, da bi si prislužil Kristusa 

  ne gre za razumsko spoznanje, ampak za
neizrekljivo osebno, celostno spoznanje, ki

izkuša v Jezusu vsepresežnega Boga.  

Župnik tolaži oškodovanca: »Pomiri se, veš vsi
bomo enkrat sojeni pa tudi ta razbojnik.«  »Ta tip

je takšen lopov, da se tudi pred smrtjo lahko
pokesa!«

Jezus pričakuje letošnje prvoobhajance,
birmance in njihove družine, še posebej
k obredom Velikonočnega Tridnevja,
Na spomin   zadnje večerje v ČETRTEK  , v

spomin njegove ljubezni na križu v PETEK in
v spomin prehoda iz smrti v življenje-
PASHE   v SOBOTO   ZVEČER ter

manifestacijo Jezusove zmage nad zlom in
hudobijo na VELIKONOČNO PROCESIJO

in SLAVJE!

Bistvo svetosti ni v tem, 
da govoriš lepe reči, 

tudi ne v tem, da jih misliš in občutiš, 
temveč v tem, da si pripravljen trpeti.

 (sv. Terezija Deteta Jezusa)


Kar je bolečina za telo, 

to je za dušo 
občutek nezadovoljstva. 

Tako kot telesna
bolečina opozarja, 

da je nekaj narobe s
telesom, 

nas ta občutek
nezadovoljstva 

opozarja, da v duši 
nekaj ni v redu.

(Ivan Golub)



Trpljenje je velika
milost. 

Ob njem človek postaja 
podoben Odrešeniku; 

v trpljenju se kristalizira ljubezen. 
Čim večje je trpljenje, 

tem čistejša je ljubezen
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