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2.-NED     MARCELIN IN PETER.7.-za žive,
pok.župljane, Franc obl, Julijana Rak,Franc Erker,

umrle pred rojstvom   Marija Urlep, 10.- Slavko
Kovač,p.Ogrinc, Francka Kolar obl.., Karl Brglez  po

nam mopedistov, BLAGOSLOV »ČMRLJEV«
VSAK DAN OB 18.- DEVET-DNEVNICA BIRMANCI IN STARŠI

3-PON=KAREL, JANEZ XXIII 18.- po n.Brezmadežne
SKUŠNJA BIRMANCEV,STARŠEV  nadšk. ALOJZIJA CVIKLA

SPOVED           

4-TOR= KRISTA I 8.- Po n. Brezmadežne  DEVET-DNEVNICA 

 5.SRE=  IGOR   18.-na č Sv.Duhu DEVET-DNEVNICA

6.ČET= NORBERT  18.-Po namenu DEVET-DNEVNICA

7-PET= ROBERT,BOGUMIL18.-za d.pok.DEVET-DNEVNICA          

8-SOB= MEDARD               10.Nadškof Alojzij Cvikl podeli
zak,sv.DUHA našim birmancem 

9.NED= PRIMOŽ IN FELICIJAN, BINKOŠTI,   7.- za žive
in pokojne farane, za umrle pred rojstvom, 10.-
Jožef,Štefanija Anton Ačko, Vili Arbeiter obl.,

Miodrag Aksentijevič obl., Marija Vantur,Karl Beglez
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
ZUPNIKOVA MOLITEV USMILJENI JEZUS!  TEBI, 
USMILJENJE IZROČAM FILM SVOJEGA ŽIVLJENJA, 
PROSIM, ZRADIRAJ VSE KAJ NI BILO PRAV.             
TVOJEMU USMILJENJU PRIPOROČAM VSE, KI POČIVAJO 
OKOLI TE CERKVE FILIPA IN JAKOBA. TO CERKEV SO 
POSTAVILI JO VZDRŽEVALI. 
TEBI USMILJENI, POSEBEJ PRIPOROČAM VSE,KI 
POČIVAJO NA TEM  POKOPALIŠČU. NA VSE KI GA 
UREJAJO,  ZA VSE KI UREJAJO PARKIRIŠČE-KROŽNI 
TOK, IZVOZ NA GUMLE.! DAJ NAM MILOST, DA BI SE

VSI POMISLEKI REŠILI V LJUBEZNI NA 
ZADOVOLJSTVO VSEH!   POSEBEJ ŠE PROSIMO ZA TISTE, 
KI SO  TA TRENUTEK NAJBOLJ POTREBNI TVOJEGA USMILENJA 
– ŽIVI ALI MRTVI. AMEN!
POSEBEJ PRIPOROČAM TVOJEMU USMILJENJU VSE ,KI SE NE
ZAVEDAJO NEIZMERNE VREDNOSTI SVETE MAŠE…
NEIZMERNEGA  BOGASTVA TVOJE PRISOTNOSTI…

BIRMANCI 2019
AČKO AMADEJA
DOVNIK BISERKA
DOVNIK DAMJAN 
ERKER ALEN
KAVKLER MARKO
KAVKLER NEŽA
KITEK LUKA URBAN
KLANČNIK ZALA
KRHLANKO ŽAN 
KRISTOVIČ FURJAN ARINA
KURNIK LARISA
KUŠAR LANA
MOSER LANA
PAHIČ MATJAŽ
PAPOTNIK ŽIGA
PERKOVIČ LUKA
PINTER ŽAN
RAK JOLANDA
RAP FILIP
STERKUŠ MIHA
ŠELA VERONIKA
URŠIČ NIKO

Vsi so enodušno
vztrajali v molitvi 

z Jezusovo materjo Marijo
12 Tedaj so se z gore, ki se imenuje

Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena
od mesta, vrnili v Jeruzalem.  

sobotni dan hodá: gre za razdaljo, ki jo je bilo - po rabinskih predpisih -
dovoljeno prehoditi v soboto (ok. 900 m).

13 Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje
prostore hiše, kjer so se zadrževali: Peter in

Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž,
Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon

Gorečnik ter Jakobov sin Juda.  
14 Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z
ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z

njegovimi brati.  

Jezusova velikoduhovniška molitev
17 1 »Poslal vam bom Drugega

Tolažnika«.Ko je to izrekel, je povzdignil
oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura.

Poveličaj svojega Sina,
 da Sin poveliča tebe,  

Jezusova »molitev« (ki je predvsem njegovo samorazodevanje učencem)
se od 16. st. dalje imenuje »velikoduhovniška«. Po mnenju sodobnih

razlagalcev to ime ne ustreza dobro njeni vsebini, saj gre
književnozvrstno pravzaprav za »poslovilni govor«, ki ga

srečamo tudi v judovski in gnostični književnosti.

 2 kajti dal si mu oblast nad vsemi
živimi bitji, da bi dal večno življenje

vsem, ki si mu jih dal 
3 Večno življenje pa je v

tem, da spoznavajo tebe,
edinega resničnega Boga,
in njega, ki si ga poslal,

Jezusa Kristusa. 
edinega resničnega: »Ko Boga Očeta imenuje ‘resničnega’, sebe

ne postavlja izven njega. Po naravi namreč biva v njem in iz njega: tudi
sam je zato resnični in edini v edinem.« (Ciril Aleksandrijski) -  

4 Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da
sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga
opravim.   5 In zdaj me ti, Oče, poveličaj
pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri

tebi, preden je bil svet. 

http://zupnija.laporje.si/


6 Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si
mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal

meni in so se držali tvoje besede. 
7 Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od

tebe;  8 kajti besede, ki si mi jih dal, sem
dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično
spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli

verovati, da si me ti poslal.
9 Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet,
temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so

tvoji; 
Jaz prosim zanje: drugačnost Jezusove prošnje od človeških molitev

Janez nakaže tudi s tem, da zanjo uporablja drugačen gr. glag., drugačen
od tistega, ki označuje prošnjo/molitev učencev: »On, ki prosi kot
človek, tistim, ki so tega vredni, naklanja dobrine kot Bog« (Ciril

Aleksandrijski).

10 in vse moje je tvoje, in kar
je tvoje, je moje in poveličan

sem v njih.  
11 Nisem več na svetu; oni so na svetu,

jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče,
ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga

dal, da bodo eno kakor midva. 

Kristus je do dna poznal človekovo
slabotno naravo, zato je storil ta
nedoumljivi korak. Postal je kruh
življenja, da bi vsak, kdor prihaja
k njemu in veruje, ne bil lačen ne
žejen. Kajti le vera lahko približa
vso moč in učinkovitost hrane, ki

ponese človeka v Božje življenje in
bivanje. Kristus je z nami v sv.

Rešnjem telesu, v katerem se
posebej razodeva Božja ljubezen.

Zdaj vedo, da je vse, 
kar si mi dal, od tebe; 

kajti besede, ki si mi jih dal, 
sem dal njim. 

Oni so jih sprejeli 
in resnično
spoznali, 

da sem izšel od
tebe, 

ter začeli
verovati, 

da si me ti poslal. 
Jaz prosim zanje. 
Ne prosim za svet, 

temveč za tiste, ki si mi jih
dal, 

ker so tvoji; 
in vse moje je tvoje, 

in kar je tvoje, je moje 
in poveličan sem v njih. 

Po sv. Baziliju je človek čudno bitje. Ne ceni namreč tega,
kar doseže. Če bi Bog vedel, da ne bomo zapravili milosti,
bi nam jo dal takoj, tudi brez naše prošnje in molitve. Tako

pa nas uči, naj prosimo pogostoma in veliko, da bi bolj

cenili Božje darove. »Ne
žalostite se torej – piše Bazilij –

ne izgubljajte poguma, če ne
prejmete takoj, kar prosite.«

Po mnenju Evagrija je vztrajna
molitev najlažja metoda učenja

nenehne molitve in
kristjanovega prizadevanja,

kako biti vedno z Bogom. In prav ta trenutek nam
predočijo Apostolska dela v odlomku, ki smo mu

prisluhnili: »Vztrajali so v molitvi.« 
Vztrajati in si prizadevati, da si vedno povezan z Bogom;

to je namreč cilj življenja, na katerega hitro pozabimo.
Beda, preizkušnja, strah …, vse to nas uči vztrajne molitve

in že to je lep rezultat. »Kaj bi moglo biti boljšega od
pogovora z  Bogom in dejstva, da smo pritegnjeni v najbolj

notranji odnos do Boga.« Po: T. Špidliku



Ne samo da se človekovega življenja
ne sme uničiti, 

ampak ga je treba 
z vso ljubečo pazljivostjo varovati; 

življenje najde svoj polni smisel 
v sprejemanju in 

darovanju ljubezni.
(Janez Pavel II.)

ZAPRTO – »Draga, kje pa si bila?« – »V 
lepotilnem salonu.« – »Kako? A je bil zaprt?!«
STRAHOVI – Žena se pozno zvečer vrne iz 
gledališča. »V garaži so strahovi!« pravi možu. 
– »Eh, daj no!« – »Res. Ko sem parkirala, sem 
slišala neko čudno škrtanje.«
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