
  L A P O R J E

17.II.2019 a      W 8.teden

Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@siol.net
Spletna stran: http://zupnija.laporje.si

GSM: 041/849 571 -  

   FEBRUAR - SVEČAN

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
18.PON= FLAVIJAN            VDŽ=18.- Roman Kurnik

obl., Elizabeta, Karl Vehovar,   Albin Pernat,
Elizabeta,Franc,Srečko st. Fregl, PRED MAŠO  PRILIKA ZA

SPOVED, MED MAŠO PRILIKA ZA  BOLNIŠKO MAZILJENJE.

19.TOR= KONRAD        8.- Po namenu Brezmadežne,
20.SRE= FRANČIŠEK in JACINTA     8.- po namenu  

21.ČET=  IRENA (MIRA)   18.- duhovniške poklice, (v župn.

22. PET= SEDEŽ AP.PETRA  8.- po namenu.  
23.SOB= POLIKARP  Ž=16.-Matilda,Jože Korošec obl.

Slavko Jančič obl-.                            
24..NED. = MATIJA AP-  7-Za žive, pok. farane,  za

večni mir otrok ubitih pred rojstvom,      10.- Martina
Sagadin, Tone Javernik obl., 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
 'STOLNINA' – ZA OGREVANJE CERKVE – HVALA!  

6 NEDELJA MED LETOM – C G l a s n i k  vese lega  oznan i la
17 .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  PREDSTAVLJAM ?! 

Jezus služi veliki množici
LUKA 6,17 Potem je šel z njimi dol in se ustavil

na ravnem kraju. Ob njem je bila velika
množica njegovih učencev in silno veliko

ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz
tirskega in sidónskega primorja. 

20 Jezus se je ozrl po svojih učencih in
govoril:

»Blagor vam, ubogi,
kajti vaše je Božje kraljestvo.  

 21 Blagor vam, ki ste zdaj lačni,
kajti nasičeni boste.

Blagor vam, ki zdaj jokate,
kajti smejali se boste.  

22 Blagor vam, kadar vas bodo
ljudje sovražili, izobčili in

sramotili ter vaše ime zavrgli kot
zlo zaradi Sina človekovega!  

. - Sina človekovega gl. op. k Mt 8,20.

23 Razveselite se tisti dan in poskočite
od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih
je veliko. Prav tako so namreč njihovi

očetje ravnali s preroki.  
očetje tj. predniki.

24 A gorje vam, bogataši,
kajti svojo tolažbo že imate.  
25 Gorje vam, ki ste zdaj siti,

kajti lačni boste.
Gorje vam, ki se zdaj smejete,
kajti žalovali in jokali boste.  

siti db. napolnjeni.
26 Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o

vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z
lažnimi preroki!«  

Lk 6,17.20–26

BLAŽENI JOKAJOČI,
ŽALOSTNI

»Blagor vam, ki zdaj jokate …« 
(prim. Lk 6,21). Kdo so ti, ki so 
žalostni, ki jokajo? Tisti, ki zaradi 
zunanjih razlogov (nesreče, 
bolezni, žalovanje, zaradi izgube 
ljubljene osebe ipd.) ali moralnih in 
duhovnih (življenjske situacije, ki jih

je s človeškega vidika težko prenašati, občutek 
izgubljenosti in nemoči pri soočanju z zlom v svetu in 
človekovim zavračanjem Božjega načrta ipd.) 
doživljajo bolečino in tesnobo. Jezus blagruje te ljudi 
in tudi s tem vznemiri kulturo svojega časa. Pogani so
namreč verjeli, da je bolne zadelo prekletstvo bogov. 
V Rimu so s Tarpejske skale metali v prepad 
prizadete otroke. Za Hebrejce je bila bolezen Božja 
kazen.

Kdo pa so za Jezusa ti jokajoči, žalostni? To niso
ljudje, ki bi jih Jezus blagroval zaradi njihove

prizadetosti. Sicer ne bi posvetil svojega življenja
temu, da je delal dobro vsem, ki so bili jetniki zla.

Pustil bi jih v njihovi blaženosti. »Blaženi žalostni in
jokajoči« so ljudje, ki se kljub stiski in

prizadetosti ne jezijo na Boga, se ne zapirajo
vase, ne dopustijo, da bi jih trpljenje premagalo,

ostajajo dosledni pri svojih izbirah in si še naprej
prizadevajo za Božje kraljestvo v prepričanju, da

trpljenje – tudi najhujše, smrt – ni dokončno stanje,
temveč sedanje prehodno obdobje, ki vodi v

življenje, v katerem ni smrti, pa tudi žalovanja,
vpitja in bolečine ne bo.

In kako lahko to trdimo? Dokaz je Jezus. V 
Getsemaniju poti krvavi pot in se ne odpove 
izpolnjevanju Očetove volje in tako postane 
najbolj zgovoren primer blaženega žalostnega: 
ne cmerav, ne upogljiv, ne zakrknjen, ne 
zanesenjaški, temveč pogumen.

»Blaženi žalostni« ljudje, ki ne skrunijo Božjega
imena in si ne ustvarjajo lažnih podob Boga, so

pravi blagoslov za vse, najprej za družbo in
potem za Cerkev. Prav oni pripomorejo, da se širi

dobro, in pospešujejo pravi napredek družbe.
Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

http://zupnija.laporje.si/


BLAGOR  tistim, ki bi lahko grešili, pa niso,
BLAGOR  tistim, ki bi lahko ,        

ubili nebogljeno bitje, a niso,
lahko kradli znoj drugih, a niso,

BLAGOR  tistim, ki svoja srca tako izranjena in slaba
izročajo NEBEŠKEMU ZDRAVNIKU, JEZUSU,

KI JE  POLN  USMILJNJA IN DOBROTE.
BLAGOR  tisti, ki bi lahko grešila, ubila 
NEROJENEGA , NASEDLA  SKUŠNJAVCU,  PA NI. 

PRI ZDRAVNIKU: 
»PREKINILI BOMO TO NOSEČNOST. IMATE ŽE PET

OTROK. IZGLEDA  TUDI, DA OTROK NE BO
NORMALEN….«   JE RUTINSKI ZDRAVNIK.

»KAJ! DA BI GA UBILA! 
DA BI IMELA PEKEL ŠE PO SMRTI, 

 KO  GA IMAM ŽE TUKAJ!«  ODŠLA JE IZ
AMBULANTE. NI NASEDLA SOVRAŽNIKU

ŽIVLJENJA.  RODILA JE ZDRAVEGA OTROKA. 
S SVOJIM MOŽEM JE VSE OTROKE SPRAVILA DO
KRUHA. NAJ JI JEZUS DA NAGRADO ZA NJENO

VERO IN ŽIVLJENSKO HRABROST! 
ZDAJ ŽE NEKAJ ČASA POČIVA NA RADGONSKEM

POKOPALIŠČU.   
 BLAGOR  tistim, ki bi lahko ubili, kradli, varali, …

grešili, a niso.  Blagor…!
Če samo zaradi tega življenja zaupamo v

Kristusa,
smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. 1

Kor 15,19

»Verjamem v Jezusa,  duhovnikom pa ne zaupam!«
pravijo mnogi.
Lahko je občudovati Jezusa kot človeka. Nihče nam
ni  dal  takega  zgleda  pogumnega,  čistega,
velikodušnega življenja kakor on. Nihče kakor on ni
pokazal,  koliko lepega občuduje in si  želi  človeško
srce.

Kdo ne ceni popolne in nesebične ljubezni,
nenavezanosti na denar, nenasilnosti, prijaznosti in

miline, usmiljenosti, zvestobe, gorečega prizadevanja
za mir in pravičnost?

Toda čemu naj bi služilo želeti si vse te lepe stvari, če
jih ne bi mogli imeti v polnosti in za vedno?

Ti papeži, ti škofi, ti
duhovniki, ti redovniki

in redovnice, ti
kristjani, z vsemi

svojimi
pomanjkljivostmi,

napakami,
nedoslednostmi in

nezvestobo, so tisti, ki
jim ni dovolj samo občudovati Jezusa, temveč se

želijo pridružiti vstalemu Jezusu, da bi večno
živeli z njim.

Verovati v Jezusa in ne v Cerkev je kakor ob čudovati
polja, ki jih je pozlatila pšenica, in vinograde, ki dišijo
po grozdju, ne pa kmete, ki jih obdelujejo, ker imajo

blatne čevlje, preznojeno obleko in žuljave roke.
P. s. Žito in grozdje lahko kupiš na tržnici, nebes

pa ne. Moraš jih pridelati.

Vstajenje mrtvih
PAVEL 1 KOR 15,12 Če se oznanja, da je bil Kristus

obujen od mrtvih, kako morejo nekateri
izmed vas govoriti, da ni vstajenja mrtvih?  

(12-19) Če zanikamo naše vstajenje, zanikamo tudi Kristusovo. S
tem pa se podre vse. Še smo podvrženi grehu in - pogubljenju.

16 Če torej mrtvi ne morejo biti obujeni, tudi Kristus ni
bil obujen.

17 Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in
ste še v svojih grehih.

18 Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v
Kristusu.

19 Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa,
smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni.

20 Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so
zaspali.  

prvenec (ali prvina): Kristusovo vstajenje je naznanilo in
vzrok našega vstajenja; prim. Rim 8,23; 11,16.

21 Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi
vstajenje mrtvih.  

So črepinje, 
ki jih lahko ozdraviš z resničnim odpuščanjem.

In so črepinje, ki jih niti z vso ljubeznijo 
ne moreš pozdraviti.
In te moraš izpustiti.

Vsak dan moraš začeti znova.
To je resnična umetnost življenja.
Vsak dan znova oživi kot sonce.
Vsak dan vstani iz noči.
Vsak dan začni znova, poln upanja in zaupanja.
Toda brez črepinj včerajšnjega dne!

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

REVNI SOSEDJE
– »Očka, naši novi sosedje
pa morajo biti  zelo revni,«
pravi  Sanja,  ko  priteče  v
hišo. –  »Ja po čem pa to
sklepaš?«  jo  začudeno
vpraša oče.  –   »Moral  bi
samo videti kakšno paniko
so  zganjali,  ko  je  njihov
otrok požrl kovanec za 50
centov.« 

 Modri izreki
JEREMIJA 17,5 Tako
govori GOSPOD:

Preklet mož, ki
zaupa v človekain se opira na meso, njegovo

srce pa se odmika od GOSPODA. 
(5-8) Razlika med človekom, ki zaupa v Boga, in tistim, ki

zaupa (samo) v človeka; prim. Ps 1,3-4.
(5c) se opira db. postavlja svojo roko. - meso tj. ustvarjeno

bitje.
6 Je kakor suh grm v pustinji,

ko pride kaj dobrega, ga ne vidi;
prebiva v izsušeni puščavi,

v solnati, neobljudeni deželi.  
7 Blagoslovljen mož, ki zaupa v GOSPODA

in je GOSPOD njegovo zaupanje.  
8 Je kakor drevo, zasajeno ob vodi,

ki steza svoje korenine k potoku,
ne boji se, ko pride vročina,
njegovo listje ostane zeleno;

v sušnem letu ne trpi pomanjkanja
in ne neha roditi sadu. 

 »Petrov oče je. Prosi, da
ko končaš moje domače

naloge, 
da bi še njemu posodil

zvezke.«
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