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   JANUAR-PROSINEC

13..NED. = HILARIJ   7-Za žive, pok. farane,
KOČNO   10.-Štefan,Roza Erker,Anton,Anica Ačko,

Štefan,Marija Rak,Janez,Justina,Roman Kurnik,
starši Pivec-Razboršek,     Amalija Španring,

Albin,Cvetko,Terezija Leskovar,     Bojan Sinič
14.PON=ODON,FELIKS   8.- Po namenu Brezmadežne
15.TOR=ABSALOM,PAVEL 8. za večni mir pred r.ubitih

18.URI ŽPS 
16.SRE= BERARD in MAR.M.     8.-po namenu   

17.ČET= ANTON PUŠČAVNIK 8.- po nam. dobrotnikov 
18. PET= MARJETA OGRSKA    18.- duhovniške poklice, 

19.SOB=MAKARIJ,SUZANA  Ž=16.-Martin Žist,sor.,
20-.NED.= FABJAN,BOŠTJAN       7.-Za farane, Tone

Javernik,Alojzij,Alojzija,Cecilija Smogavec  10.-
Kristijan Zdenko, Franc Jug obl., Janez,Elizabeta
Rak,pok.Pliberšek, Stanislav Jug, Albin Pernat

8.dan
 BLAG. DRUŽIN 

 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

 PRAZNOVANJA V LETU 2019: 
26.V. 2019 NED. PRVO SVETO OBHAJILO
8.VI. 2019 SOB. BIRMA
>>5.V. FILIP IN JAKOB: ŽEGNANJE
 13.I. V KOČNEM: SV ANTON,  VELIKON.    
PONEDELJEK,  MARKOVO, PROŠNJI DAN,
 1.IX. EGIDIJ, SV.MARTIN, SV.ŠTEFAN.           
30.VI. NED.PO PRAZNIKU SRCA JEZUSOVEGA,  
NA ŽABLJEKU: PROŠNJI DAN  POLNOČNICA, 
SV.MAŠE OB SOBOTAH:  NA ŽABLJEKU  ALI  V KOČNEM -  

Ko je vse ljudstvo 
prejemalo krst 

in je bil tudi Jezus krščen 
ter je molil, se je odprlo

nebo. 
Sveti Duh je prišel nadenj 

v telesni podobi kakor
golob 

in zaslišal se je glas iz
neba: 

»Ti si moj ljubljeni Sin, 
nad teboj imam veselje.«

(Lk 3,21–22)

ODPRTA NEBESA Lk 3,15–16.21–22

Nekoč mi je afriški misijonar pripovedoval, kaj 
tamkajšnje prebivalce privlači h krščanstvu. Njihova
domača vera je animizem – vera v duhove. Povsod
so nevidno prisotni, večinoma pa so hudobni. 
Povzročajo vsakovrstno zlo v naravi in pri ljudeh. 
Krotijo jih čarovniki, toda njihova zarotovanja malo 
zaležejo. Zato žive ljudje v neprestanem strahu. 
Krščanska vera pa uči, da svet ni pod   
oblastjo duhov,
temveč mu vlada vsemogočni Bog, ki je
Oče, ki ima ljudi rad, ki sicer dopušča

zlo, a ga obvlada in ga obrača ljudem v
dobro. Jezus je okusil zlo, a ga je tudi

premagal. Kdor sprejme krščanstvo, se
otrese strahu pred duhovi, pridruži se

Kristusu zmagovalcu, po svojih močeh
skupaj z njim premaguje zlo in veruje 

v dokončno zmago dobrega.
Evropski človek sicer ni animist v afriškem 
smislu, prisotnost zla v naravi in v sebi pa 

prav tako čuti. Dolga stoletja se je zdaj 
manj zdaj bolj uspešno spopadal s tem 
zlom, verujoč v Kristusa. 

Pozneje pa si je ustvaril znanost in
tehniko. 

Vse bolj se je začel zanašati nanju. V
njima je zaslutil čarobno moč in začel

iz svoje srede preganjati zlo.
Marsikaterega hudega duha mu je res

uspelo ugnati. Postal je
samozavesten. Kristus mu je bil odveč.

Zavrgel ga je. 
Zgodilo se je pa nekaj, česar še v sanjah ni

pričakoval. Hudobni duh ni bil premagan, ampak se
je le potuhnil in za  č  asno umaknil. Vra  č  a se. Vra  č  a z  

druš  č  ino, ki je videti sedemkrat hujša.      
Kristjani ne gledamo v znanosti, tehniki in 
napredku hudobnega duha. V vsem gledamo
Božje darove, ki so nam dani v korist in 
blagoslov. Nismo pa slepi, da ne bi videli zla, 
ki se kot senca plazi z vsem, kar je dobrega. 
Skupaj z drugimi ljudmi dobre volje se 
trudimo temu zlu stopati na prste.

Vemo pa, da mu z lastno močjo
nismo kos. Verujemo, da mu je kos
le tisti, ki so se nad njim pri krstu

odprla nebesa.  
Ko smo bili krščeni, so se odprla tudi

nad nami.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Hudič ima samo ena vrata, skozi
katera more priti v našo dušo. 

To je naša volja. 
Skrivnih vhodov ni.

(p. Pij iz Pietralcine)
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STATISTIKA V LETU 2018:
KRSTOV 13

POROK 4
POGREBOV 11

------------------------------------------
. 

DUHOVNO ŽIVLJENJE: 
OSEBNA MOLITEV  (O B K R O Ž I  S A M)

: pogosto, vsak dan,  občasno, nikoli  
DRUŽINSKA MOLITEV: vsak dan, občasno, 
nikoli
BIL PRI MAŠI: vsako nedeljo,praznik, 
občasno, …
BIL PRI SPOVEDI: mesečno , večkrat letno, 
nikoli..
PREJEL SV.OBHAJILO: redno pri sv mašah, 
včasih.

Ko obhajamo spomin na Jezusov krst, se 
spominjamo tudi trenutka, ko smo sami postali 
Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja tudi ta 
molitev za novokrščenega otroka. Te besede so 
nam lahko vsem kristjanom vzpodbuda in 
nenehen klic h Gospodu, da bi nam po 
zakramentu svetega krsta ostajal blizu v vseh 
situacijah našega življenja.

Molitev za novokrščenega otroka.
Gospod naj te blagoslovi z varnostjo.
Naj ti nakloni takšen dom 
– pa naj bo majhno stanovanje ali veliko hišo – 
kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si sprejet.
Naj ti bo dano srečati ljudi, 
ki ti bodo pomagali in ti dajali poguma. 
Nauči se živeti s svojimi omejenostmi, ne da bi
se čutil manjvrednega.
Darovi,  ki  so  ti  bili  dani,  naj  v  nikomer  ne
vzbujajo zavisti.

Gospod naj  te  blagoslavlja  na tvoji  življenjski
poti. 
Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamnita, naj ti
da pravo obutev. 
Podari naj ti odprte oči za vse čudovite stvari ob
robu poti.
Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo 
in naj te varuje pred tem, 
da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja
pot. 
Ne oziraj se na prehojeno pot, 
usmerjaj svoj pogled proti cilju.
Po: Zakladnica molitve, Ruth Heil

Vsak kristjan bi moral biti stalno znamenje Božje
zaveze v svetu. Kristjani bi morali biti ponosni na to

svojo izvoljenost, na pripadnost Bogu, tudi ob
nasprotovanju sveta. Toda, ali smo res? Vzemimo

samo majhen izraz svoje vernosti: Se pred kosilom
pokrižamo tudi v javnosti: npr. v gostišču, pred

ljudmi, ali pa nas je sram pokazati svojo vernost?
Svetega Ignacija Antiohijskega, ki se nikakor ni

hotel odreči krščanstvu, je poklica predse rimski
cesar Trajan in mu posmehljivo in prezirljivo dejal:

»Ignacij, ti si pravo revše!« Ignacij pa mu je
pogumno odgovoril: »Nihče naj se ne drzne

Ignacija imenovati reveža, kajti jaz nosim Kristusa!«
»Kako moreš reči, da nosiš Kristusa?« pravi cesar.

»To je vzvišen dar, ki sem ga dobil pri krstu,« je
odvrnil Ignacij.

Po; J. Kužnik,  V Marijini šoli – Svetli del

YOUCAT – katekizem za mlade
Je Jezus Bog? Spada k Trojici?
Jezus  iz  Nazareta  je  Sin,  druga  Božja  oseba,  o  kateri
govorimo, ko molimo: »v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha« (Mt 28,19). 
(KKC 243–260)

Ko se je razglasil za gospodarja »sabata« in se dal
nagovarjati z Božjim nazivom 'Gospod', je bil Jezus
ali  nastopač – ali  resnično Bog.  Do priznanja  je
prišlo,  ko  je  odpuščal  grehe.  To  je  bil  v  očeh
njegovih  sodobnikov  smrti  vreden  zločin.  S
pomočjo čudežev in znamenj, posebej vstajenja, so
učenci spoznali,  kdo je Jezus, in so ga častili kot
Gospoda. To je vera Cerkve.

*   *   *
Če Bog vse ve in vse zmore, zakaj potem ne prepreči zla?
»Bog zlo  dopušča le  zato,  da bi  iz  njega ustvaril  nekaj
boljšega« (sv. Tomaž Akvinski). 
(KKC 309–314)

Zlo v svetu je temna in boleča skrivnost. Celo Križani je
svojega Očeta vprašal: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me
zapustil?« (Mt 27,46). Veliko je pri tem nerazumljivega.
Vendar  pa  zanesljivo  vemo  eno:  Bog  je  stoodstotno
dober. On ne more nikoli biti povzročitelj zla. Bog je
ustvaril dober svet, vendar ta še ni popoln. V silovitih
prelomih  in  bolečih  procesih  se  oblikuje  proti  svoji
dokončni popolnosti. Tako lahko bolje uvrstimo v svojo
miselnost  tisto,  kar  Cerkev  imenuje  fizično zlo,  npr.
prirojena invalidnost ali naravna nesreča. Moralno zlo pa
nasprotno prihaja na svet zaradi zlorabe svobode. 'Pekel
na  zemlji'  –  otroci-vojaki,  samomorilski  napadi,
koncentracijska taborišča – so večinoma naredili ljudje.
Odločilno vprašanje zato ni:  »Kako lahko verujemo v
dobrega Boga, ko obstaja toliko zla?« – ampak: »Kako bi
mogel človek s srcem in razumom prenašati življenje na
tem  svetu,  če  Boga  ne  bi  bilo?«  Kristusova  smrt  in
vstajenje  nam kažeta:  zlo  ni  imelo  prve  besede,  tudi
zadnje nima. Iz najhujšega zla je Bog naredil absolutno
dobrino. Verujemo, da bo Bog v poslednji sodbi naredil
konec vsaki krivici. V življenju prihodnjega sveta ne bo
več prostora za zlo in bo konec trpljenja.


	pnijL A P O R J E
	13.I.2019 a W 3.teden Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@siol.net Spletna stran: http://zupnija.laporje.si
	GSM: 041/849 571 -
	JANUAR-PROSINEC

