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10..NED. = ALOJZIJ STEPINAC,SKOLASTIKA  7-Za žive,
pok. farane,za večni mir otrok umrlih pred rojstvom,

10.- Martina Sagadin 8.dan, Agata Bračič,
Frančiška,Štefan Kurnik, starši Franc,Amalija Vantur

Jakob,Terezija Javernik,Franc in Jožek,
Karl Klemenčič

11.PON= L.M.B.   8.- Po namenu Brezmadežne 
12.TOR= FELIKS    8.- za BOŽJE varstvo,

13.SRE= JORDAN        15,30.-dom v Poljč. po namenu  
14.ČET=  VALENTIN  8.- po namenu.  

15. PET= KLAVDIJ   18.- duhovniške poklice, (sv,m.v
župn.

16.SOB=JULIJANA               K=16.-Amalija Španring,
Marija Vantur

17-.NED.=ALEŠ       7.-Za farane,Tilka,Franci, starši
Kramberger-Jerič,  Franc,Julijana Rak,Franc Erker,

Marija,Franc Šticl,Mišo Rus,   10.-Veronika Vovk
obl. Elizabeta,Viktor, Stanka, Marija, Katica, Tonček

Rak,  Po namenu gasilcev
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
 'STOLNINA' – ZA OGREVANJE CERKVE – HVALA!  

4. NEDELJA MED LETOM – C G l a s n i k  vese lega  oznan i la  
3.svečan 2019

Nezavedno hrepenim po Besedi. 
Po Besedi, ki ne stoji le na začetku svarjenja, 

temveč tudi na mojem začetku.

KAKŠNEGA BOGA SI PRED OČMI      

JAZ  'M A L A M' ?! 

(Lk 5,4–6)

Jezus pokliče prve učence
 LUKA 5 1 Ko je množica pritiskala nanj in
poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob

Genezareškem jezeru,  
 je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so
pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže.

Stopil je v enega izmed čolnov, bil je
Simonov, in Simona prosil,
naj odrine malo od kraja.

Sédel je in učil množico iz
čolna. 

   Ko pa je nehal govoriti, je
rekel Simonu: »Odrini na

globoko in vrzite mreže za
lov!«

5 Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso
noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a

na tvojo besedo bom vrgel mreže.«  
  In ko so to storili, so zajeli veliko

množino rib, tako da so se jim mreže
začele trgati.

 Pomignili so tovarišem v drugem čolnu,
naj jim pridejo pomagat. Prišli so in

napolnili oba čolna, tako da sta se začela
potapljati.

 Ko je Simon Peter to videl, je padel
Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od

mene, Gospod, ker sem grešen človek!«  
9 Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je
osupnil on in vsi, ki so bili z njim, 

10 prav tako pa tudi Jakob in Janez,
Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova
družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu:

»Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« 
11 In ko so potegnili čolna na kopno, so

pustili vse in šli za njim.  

 
 Lk 5,1–11

DRUGAČNA PRAVILA RIBIŠTVA

Peter se je kar spoznal na ribištvo. 
Podvomil pa je, da je to področje domače
tudi Jezusu, saj mu je ta sredi belega dne
svetoval, naj odrine na globoko in vrže 
mreže. Tega ne bi storil noben izkušen 
ribič. Zato je Jezusovo naročilo sicer 
izpolnil, a z jasnim pridržkom: »Na tvojo 
besedo.« Potihoma si je mislil: Če se bo 

tu kdo osmešil, ne bom jaz tisti.
Podoba pa se je kaj kmalu spremenila.

Nihče ni bil osmešen. Peter pa se je hudo
zresnil. Mreže so bile v hipu polne rib. Česa

takega ribištva vajeni Simon še ni doživel.
Zaslutil je, da mora biti tu na delu višja sila,

ki presega njegova ribiška izkustva.
Jezus je v tem primeru zares obšel naravne
zakonitosti ribištva. Nobenega zagotovila ni
dal, da bo tako delal vedno. Izkustvo kaže

nasprotno – kaj takega se zgodi zelo poredko.
Dogodek na jezeru nam hoče povedati, da ima

Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti. Ni
odgovoren nam, kdaj, kje in kako bo s to
oblastjo razpolagal. Gotovo pa je, da bo

nagrajen vsakdo, ki bo mogel reči, da se je
vso noč trudil.

Petra je ob dogodku obšla groza. Začutil je 
bližino svetega. Čeprav mu Jezus ni ničesar 
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očital, je nenadoma prepoznal v sebi takšnega 
grešnika, da je čutil dolžnost to javno 
izpovedati. Pred tem ni bil nič manj grešen, a 
mu je bila grešnost prikrita. 
Ko pa je ob čudežnem ribolovu žarek Božje 
luči posijal v njegovo notranjost, je spoznal vso 
bedo svoje duše. Skril bi se, bežal bi, a kam. 
Zato je prosil Jezusa, naj gre On proč. Božja 
svetost in človeška grešnost pa ne spadata 
skupaj.
To je vedel tudi Jezus. Ni šel proč in tudi Petra

ni odslovil. Poskrbel pa je, da se je zgodilo
nekaj drugega

. V trenutku, ko je Peter grešnost priznal, je
ni bilo več. Odstranila jo je ista Jezusova

moč, ki je napolnila Petrovo mrežo z ribami.
Peter je postal usposobljen drugačnega

ribištva: postal bo ribič ljudi.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

Trudimo se za ponižnost, 
kajti kolikor bolj bo kdo ponižen,

toliko bolj bo dobrohoten 
do bližnjega.

(sv. Vincencij Pavelski)



Vsakemu človeku na svetu
 je Bog določil posebno mesto 

in posebno poslanstvo. 
Zavedati se mora 

svoje odgovornosti, s tem pa 
dostojanstva in spoštovanja.

(Tomaš Špidlik)



Vsak dan znova! To pomeni: 
vsako jutro se zavem 

svojega bivanja, 

vsak dan je pred menoj 
moje poslanstvo, 

vsak dan začenjam z novo močjo, 
vsako jutro sprejmem svoj dan, 

da ga napravim lepega, bogatega.
(Franc Sodja)



Trenutek potrpežljivosti 
nas lahko obvaruje velike nesreče, 

trenutek nepotrpežljivosti 
nam lahko uniči vse življenje.

(kitajska modrost)



Naše življenje na tem romanju 
ne more biti brez skušnjav, 

ne napredek brez preizkušenj. 
Nihče namreč sebe ne spozna, 

če ni skušan, tudi ne more 
prejeti krone, če ni zmagal, 

zmagati pa ne more, 
če se ni bojeval; 

boriti se pa more samo, 
če ima sovražnika in preizkušnje.

(sv. Avguštin)



Resnica je kot olje: 
zmeraj priplava na vrh.

(španski pregovor)


»Odrini na globoko in 

vrzite svoje mreže na lov!«
 »Učenik, vso noč smo se

trudili, 
pa nismo nič ujeli; 

toda na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« 


 

YOUCAT – katekizem za mlade
Čemu je Jezus poklical apostole?

Jezus je imel ob sebi velik krog učencev, može in žene.
Iz  tega  kroga  je  izbral  dvanajst  mož,  ki  jih  je
imenoval »apostoli« (Lk 6,12–16). Apostole je posebej
poučeval in jim zaupal različne naloge: »Poslal jih je
oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk
9,1–2).  K  zadnji  večerji  je  Jezus  vzel  dvanajstere
apostole in jim naročil: »To delajte v moj spomin«
(Lk 22,19). 
(KKC 551–553, 567)

Apostoli  so  postali  priče  Jezusovega  vstajenja  in
zanesljivi poroki njegove resničnosti. Po Jezusovi smrti
so nadaljevali njegovo poslanstvo. Izbrali so naslednike
za svojo službo:  škofe.  Nasledniki apostolov še danes
izpolnjujejo pooblastilo, ki jim ga je dal Jezus: vodijo in
učijo ter obhajajo bogoslužje. Povezanost apostolov je
postala temelj edinosti  Cerkve (apostolsko nasledstvo).
Med dvanajsterimi je bil še in še opažen Peter, ki mu je
Jezus podelil posebno veljavo: »Ti si Peter (skala) in na
tej  skali  bom  sezidal  svojo  Cerkev«  (Mt  16,18).  Iz
posebnega Petrovega položaja  med apostoli  je  nastala
papeška služba.

*   *   *
ZREZEK – »Natakar, ta zrezek zaudarja po alkoholu!«
–  Natakar  stopi  tri  korake  nazaj  in  vpraša:  »Ali  še
vedno?«

ŠOLSKI SPIS – Luka sošolcu Petru med odmorom:
»Danes pa se mi za šolski spis ni porodila niti  ena
samcata misel. Zato sem na koncu oddal kar prazen
list.« – »Meni se je zgodilo enako. Upajmo, da učitelj
ne bo mislil, da sva eden od drugega prepisovala.« 

DOBER ČUVAJ – naš pes nima rodovnika, čuvaj pa
je dober, nihče se ne približa hiši neopažen.« »Renči, 
grize, laja ?« »Oh ne, ne. Pod posteljo se skrije.« 

NAŠEL JE – »Končno sem našel ono prekrasno 
majico, niso mi je ukradli« »Kje pa?« »Pod srajco.«


	L A P O R J E
	10.II.2019 a W7.teden Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@siol.net Spletna stran: http://zupnija.laporje.si
	GSM: 041/849 571 -
	FEBRUAR - SVEČAN

