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       AVGUST – VELIKI SRPAN

18.20-NED= JANEZ EUDES 7.- za žive,pokojne
farane,, Karl Brglez,     10. –Franc Majer,    Vikica

Sagadin,  Karl Klemenčič,   Marija Urlep,
10.30.-                  Trije Kralji: Slavko Potočnik

ob.Ivan,Marijica Polajžer   
19-PON=MOJZES IN SARA M.  8.- po nam. Brezmadežne              
20-TOR= BERNARD  8.- na čast Sv.Duhu,za zdravo pamet 

 21.SRE= PIJ X    8.- po nam
22.ČET= MARIJA KRALJICA  8.- Karl Brglez  

23- PET= ROZA IZ LIME  18.-duh.poklice,za blagoslov  
24-SOB=H      10.-Jožica Furman  14. za blag v

zakonu  
25-21NED=  LUDVIK kralj 7.-za župljane, za umrle

pred rojstvom, Frančiška ErkerFranci,Cilka, starši
Kramberger-Jerič, 10.- Marija Vantur, Magda

Kavčič, Bojan Sinič
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

ROMANJE NA BREZJE V SOBOTO
31.AVGUSTA, Laporje 6.30, s kosilom 25e

Borba  proti  zlu  in  grehu  ni
verodostojna  brez  zavzemanja  za
življenje na vseh področjih. 

Splav, izrinjenost, evtanazija ... so greh, ker
nasprotujejo »temu«, zemeljskemu življenju.

 Po: T. Lasconi, 365+1 dan s TEboj

Zaradi Jezusa se delijo duhovi
 LUKA 12,49 »Prišel sem, da vržem ogenj
na zemljo, in kako želim, da bi se že

razplamtel!  
  Moram pa prejeti krst in v kakšni

stiski sem, dokler se to ne dopolni.  prejeti

krst db. biti krščen s krstom gl. op. k Mr 10,38.
51 Mislite, da sem prišel prinašat mir na

zemljo? Ne, vam rečem, ampak
razdeljenost.  

mir gl. op. k Mt 10,12; mesijanski, eshatološki, duhovni
mir, ki ga prinaša Jezus, je v svetu, ki ga še vedno

obvladujeta zlo in greh, paradoksno združen z najbolj
bolečimi razdori med najbližjimi in navideznim nemirom. -
razdeljenost: že po preroškem izročilu je razdor v

družinah značilnost stiske ob koncu časov.
52 Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih:

trije proti dvema in dva proti trem;  
53 razdelili se bodo:

Oče proti sinu
in sin proti očetu;

mati proti hčeri
in hči proti materi;

tašča proti svoji snahi
in snaha proti tašči.« 

Gospodova stroga vzgoja
HEBREJCEM 12 1 Ker nas torej obdaja

tako velik oblak pričevalcev, tudi mi
odstranimo vsakršno breme in greh,
ki nas zlahka zapelje, ter vztrajno

tecimo v tekmi, ki nas čaka. [r] [O]
Lk 8,15; 1 Kor 9,24sl.; 1 Tim 6,12; 2 Tim 4,7;

vztrajno: vztrajnost je tekmovalčeva odlika; prim. 10,32; 1 Kor 9,24; Flp
3,12; 1 Tim 6,12; 2 Tim 2,5.

2 Uprimo oči v Jezusa, voditelja in
dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je
čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel

na desnico Božjega prestola.  
3 Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov

pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih
dušah ne boste utrudili in omagali.  

 Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh. 

On [Jezus] je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel
križ,  preziral  sramoto in sedel  na desnico Božjega
prestola. Heb  12,2Oznanjevanje  evangelija  se  je  vse
prevečkrat  ustavilo (in se ustavlja)  pri  križu,  smrti.
Gre  za  usodno  napako,  kajti  Jezusova  človeška
zgodba  se  je  končala  z  vstajenjem  od  mrtvih.  Če
Jezus ne bi  videl  »veselja,  ki  ga  je  čakalo«,  ne  bi
sprejel Kalvarije.
Krščanstvo, ki obstane pri križu, neizogibno nagiba k
temu, da zanemarja življenje.

»Splavljeni zarodki, zapuščeni in izkoriščani otroci,
invalidi, neporočene matere, bolni, brezposelni,

izrinjeni iz družbe, zavrženi in osamljeni ostareli ...
trpijo? Naj potrpijo! Nosijo križ tako kot Jezus.

Pravzaprav imajo srečo. Saj bodo potem vstali od
mrtvih.«Potem! Ampak Jezus je vstal od mrtvih

na zemlji. Ne potem! Kristjani se moramo
zavzemati, da bodo imela vsa človeška bitja, ne

glede na starost, socialni položaj ali zemljepisno
širino, življenje v polnosti, ki jim ga je podaril

Bog. Tukaj, na zemlji, in potem. Splav,
izrinjenost, evtanazija ... so greh, ker nasprotujejo

»temu«, zemeljskemu življenju.

Borba proti zlu in grehu ni
verodostojna brez zavzemanja za

življenje na vseh področjih. Po: T. Lasconi, 365+1 dan s
TEboj
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ROMANJE NA BREZJE V SOBOTO
31.VIII– Laporje 6,30. cena 25

VELIKI ŠMAREN  15. avgust 

Ena od odlik Marijinega dostojanstva je
njeno vnebovzetje z dušo in telesom.
Marija je umrla, a ne zaradi bolezni,
starostne oslabelosti, temveč ker jo je

izčrpala Božja ljubezen. Njeno sveto telo so
apostoli položili v grob, angeli so ga čuvali

tri dni, nakar so ga odnesli v nebo (sv.
Alfonz Ligvorij). Marija ni imela greha,

torej tudi telo, ki je nosilo Božjega Sina, ni
bilo deležno razkroja. Tako kot razumno

domnevamo, da je Devica z dušo in telesom
vzeta v nebesa, tako lahko tudi z gotovostjo

sklepamo, da je bila že v telesu svoje
matere blagoslovljena (sv. Avguštin).Anton Martin

Slomšek, Mati čiste ljubezni

»Prikazalo se je veliko znamenje na nebu:
Žena obdana s soncem, pod njenimi

nogami mesec in na njeni glavi venec iz
dvanajstih zvezd.« S temi besedami iz
knjige Razodetja nam Cerkev predstavi

Marijo v poveličanju, Marijino
vnebovzetje. – Upravičeno lahko rečemo,
da ni Marijinega praznika v cerkvenem
letu, ki bi bil tako pri srcu slovenskemu
verniku kakor njeno vnebovzetje. O tem

pričajo te dni številna romanja, polne
Marijine cerkve, dolge vrste pri

spovednicah in množična obhajila. Vse to
priča, da Cerkev obhaja nekaj velikega.

Naši predniki so samo dva praznika
imenovali velika: veliko noč, ko je

Kristus vstal iz groba in premagal smrt s
svojim vstajenjem, in veliko mašo, »veliki
šmaren«, ko je Jezus vzel v nebesa svojo

Mater. Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in

raste

PRIČEVANJE MATERE

Nebeška Mati,

ki si s svojimi vnebovzetjem
dosegla popolno zmago

nad smrtjo duše in telesa,
reši sinove in hčere te zemlje

pred smrtjo duše!

O Mati Cerkve,
za človeštvo, ki ga, se zdi,
vsak dan bolj privlači vse,

kar je zemeljskega,
in ko »vladar tega sveta«

gospoduje nad cilji
večne človekove sreče v Bogu,

bodi ti pričevalka Boga
človeški družini!

Ti, ki si Božja Mati,
kdo bi mogel zavreči
pričevanje matere?

Ti, ki si rojena za napore te zemlje,
ki si brez madeža spočeta.

Ti, ki si rojena za Božjo slavo,

http://zupnija.laporje.si/


vzeta z dušo in s telesom v nebesa.
Ti, ki si ogrnjena s soncem 
nedojemljivega božanstva 
svete Trojice, 
napolnjena z Očetom, 
Sinom in Svetim Duhom. 
Ti, ki si ogrnjena s soncem, 

ti Mati naša, bodi pričevalka Boga! sv. Janez Pavel II.

 

(Lk 1,46–49) 45

 Blagor ji, ki je verovala, da
se bo izpolnilo, kar ji je

povedal Gospod!« 
 

Marijina hvalnica
46 In Marija je rekla 

47 »Moja duša poveličuje
Gospoda

in moj duh se raduje v Bogu,
mojem Odrešeniku,   kajti ozrl

se je na nizkost svoje
služabnice.

Glej, odslej me bodo blagrovali
vsi rodovi

,   - odslej: Luka večkrat poudarja, da se je polnost
poslednjih časov že začela (prim. 4,21).

  kajti velike reči mi je storil
Mogočni

in njegovo ime je sveto. 

 Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo. 

 Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v

mislih svojega srca. 

Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke. 

 Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.

Zavzel se je za svojega služabnika
Izraela

in se spomnil usmiljenja.
 kakor je govoril našim očetom:

Abrahamu in njegovemu
potomstvu na veke.«

54 Ko pa si bo to, kar je propadljivo,
obleklo nepropadljivost, in to, kar je
umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj

se bo izpolnila beseda, ki je zapisana:
Smrt je použita v zmagi.  

 
55 Smrt, kje je tvoja zmaga?

Smrt, kje je tvoje želo?  
1.KOR 57  Hvala torej Bogu, ki nam daje

zmago po našem Gospodu Jezusu

Kristusu .  
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