
»Molíte, da ne pridete v skušnjavo!«, 
 42 »Oče, če hočeš, daj, da gre ta 
kelih mimo mene, toda ne moja 
volja, ampak tvoja naj se zgodi.« 
 

PRAZNIČNA ZAHVALA Jn 20,1-9

Kristus je vstal. Resnično je vstal! Veselimo
se in se radujmo, aleluja!
Naj  Kristusov  vstajenjski  blagoslov  prerodi
naša  srca  in  naše  duše,  da  se  bo  naše
prebujeno življenje  moglo  razcveteti  v  vsej
pestrosti in lepoti.
Na  največji  krščanski  praznik  nas  mora
najprej  prevzemati  čustvo  zahvale  za  vse
božje  darove  –  naravne,  še  bolj  pa
nadnaravne, za vso polnost življenja,  ki  se
ga  prav  za  Veliko  noč  z  novo  jasnino
zavedamo.
Bogu  hvala,  da  živimo  in  morejo  naše
stopinje  svobodno  meriti  to  našo  drago
zemljo.
Bogu hvala za čudoviti dar misli in čustev in
svobodnih odločitev v kraljestvu duha.
Bogu hvala za vso telesno in duhovno rast,
za dozorevanje v človeško osebnost, za vse
uspehe pri poklicnem delu in za vso ubrano
toplino družinskega življenja.
Bogu hvala za prvo klico vere, za milostno
včlenjenje v vesoljno Kristusovo Cerkev pri
svetem  krstu,  za  vsako  prerojenje  v
zakramentu  svete  pokore  in  za  vsak
evharistični obed. 
Bogu hvala za vse dneve in mesece in leta
duhovnega  življenja,  posebno  še  za  vse
praznike  in  najbolj  za  praznik  vseh
praznikov: za veliko noč.

Brez Kristusa in
njegove velike noči bi
mi vsi ostali na nizki
ravnini zgolj naravnega
življenja. Zagrnjene bi
nam bile vse visočine
nadnaravnih skrivnosti
in naš življenjskih
hvalospev nikdar ne bi
mogel biti popoln. Zato
najbolj hvala
učlovečenemu Bogu za
njegovo odrešitveno
veliko noč. po S. Janežič

(GLEJ:APRIL 2009)

Kateri je točen datum 
Kristusove smrti?

Francoski zgodovinar Henri
Daniel-Ropsom v svoji
knjigi »Jezus v svojem

času« piše: Če se držimo
četrtega (tj. Janezovega)

evangelija, katerega
časovni podatki so najbolj

natančni, moramo dopustiti,
da je Kristus umrl tisti dan,

ko bi morali jesti
velikonočno jagnje, to je po

judovskem koledarju 14. nisana. Petek in
velika noč pa sta v Kristusovi dobi bila na isti
dan samo 22. aprila leta 27, 7. aprila leta 30

in 4. aprila leta 33.
Če primerjamo podatke v zvezi z Jezusovim

rojstvom in trajanjem njegovega javnega
delovanja (od januarja 28 do aprila 30), se

moramo odločiti za drugega od teh datumov.

Veliki teden se je torej začel v nedeljo, 2.
aprila leta 30, v petek, 7. aprila, pa so

Jezusa križali na golem griču pred
jeruzalemskimi vrati.
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Bodi pogumen, kot je sonce.
Pri vsej bedi tega sveta vsako jutro znova

vstane.
(Phil Bosmans)



  L A P O R J E

21.IV.2019 a  W 17.teden

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

GSM: 041/849 571 -  

APRIL – MALI TRAVEN

21.-VELIKA NOČ    PROCESIJA 7.-za žive,
pok.župljane, za večni mir umrlih pred rojstvom, Marija
Urlep, Karl Brglez 10.-Štefan,Roza Erker,Anton,Anica

Ačko, Bojan Sinič, Julijana Vantur, Albin
Pernat,Magda Kavčič 8.d

22-V.PON.  ALEKSANDRA  7.- Po n. Brezmadežne.-
,KOČNO=10,.-  Branko,Franc,sor.KušarFranc Zabukovšek,

Marija Vantur

 23.V.TOR= JURIJ       8.-po namenu 
       24.V.SRE= FIDELIS     15,30.-Dom v Poljčanah  

25.V.ČET= MARKO  KOČNO 9.-Maks Marija Dreo 
26.V.PET= MARIJA DOBREGA SVETA   18.-za

duhovniške poklice 
27.V.SOB= HOZANA   Ž=19.- Slavko Jug  

28,BELA NED.= BOŽJE USMILJENJE PAPEŠKA   7.-
Za žive in pokojne farane, 10.- Manica,Marija.
Samo,Ludvik Polanec,starši Polanec-Ačko,

BLAG.KONJ  
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

 

Papež  Siksto V, je znan po zatiranju 
razbojništva   Na obisku zapornikov so mu vsi po
vrsti zatrjevali, da so  po nedolžnem obsojeni. 
Eden pa je priznal: »Sveti oče, po pravici sem  
obsojen.  V jezi sem ga v prepiru preveč udaril 
pa je umrl.«  Papež  na odhodu ječarju:»Ni 

dobro, da ta zločinec biva s temi pravičniki pod 
isto streho! Izpusti ga. Naj gre domov«.

  Jezusovo vstajenje
JANEZ 20 1 Prvi dan tedna je prišla Marija
Magdalena navsezgodaj, še v temi, h

grobu in je videla, da je kamen
odstranjen od groba.  

2 Tedaj je stekla in prišla k Simonu
Petru in k drugemu učencu, ki ga je

imel Jezus rad, ter jima rekla:
»Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo,

kam so ga položili.«  
3 Peter in oni drugi učenec sta šla ven

in se odpravila h grobu.
Skupaj sta tekla, vendar je drugi

učenec Petra prehitel in prvi prišel h
grobu.

 Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali
tam, vendar ni vstopil.  

povoje: gr. beseda sicer pomeni ‘trak, povoj’, vendar pa tu
verjetno označuje dragoceno laneno platno, v kakršno so
zavijali mrliče; iz nobenega vira namreč ni razvidno, da bi Judje

(kakor npr. Egipčani) kdaj pokojnike zavijali v povoje.

6 Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je
šel za njim, in stopil v grob. Videl je

povoje, ki so ležali tam,  
7 in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi,

vendar ni ležal s povoji, temveč
posebej zvit na drugem mestu.  

8 Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je
prvi prišel h grobu; 

in videl je in veroval.
 Nista še namreč umevala Pisma, da mora

vstati od mrtvih.  

Verujem, da si ostal pri nas,
razširil si svoje roke

v objem
in nihče me ne more

ločiti od tebe.
Čakaš, da odgovorim

na tvoj klic,
da se prepustim

tvojemu vodstvu.
Prazno se mi zdi

govorjenje,
da je resnično le to,

kar je mogoče videti,
stehtati, plačati.

To naj si
dopovedujejo norci.

Verujem,
da ima življenje

smisel samo tedaj,
če s smrtjo ni vsega konec.

Vstali Gospod,
ti si Pot in Cilj,

ti si Življenje, ti si Ljubezen.
To trdno verujem.

Paul Roth, Zakladnica molitve

 
PAVEL KORINČANOM. Ni lepo to, s čimer se ponašate. 
Mar ne veste, da malo kvasa prekvasi vse testo?
7 Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker
ste nekvašeni. Kristus, naše pashalno jagnje, je
bil namreč žrtvovan.  
kvas je tu simbol pokvarjenosti; prim. Mt 16,6. - nekvašeni
tj. čisti Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in 
zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice. 
Praznujmo: za judovsko veliko noč (pasho) je bilo treba 
hišo očistiti vsega kvašenega kruha in žrtvovati pashalno 
jagnje.

GOSPOD JE VSTAL!

GOSPOD ŽIVI!

ALELUJA!

 

http://zupnija.laporje.si/
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