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24.NED= KATARINA ŠVEDSKA      7-Za žive,pok.farane,
za večni mir otrok umrlih pred rojstvom, Leskovar –
Poharčeve,Berdnikove, Franci,Tilka,str.Kramberger
- Jerič                  10.- Marija Urlep,  Marija Vantur,

Štefan Rak obl.,
25.PON= GOSPODOVO OZNANENJE         9.- Po n.
Brezmadežne Ž 16.-Albin Pernat,   Anton Primožič  

26.TOR= LARISA    8.-po namenu  ,   
       27.SRE= RUPERT            8.-po namenu  

28.ČET= BOJAN   8.-po namenu  
29.PET= JONA  18.-za duh.pok.Križev pot,po

nam.,
30.SOB= AMADEJ  18.- Ana,Jožef Studenčnik,

pokojne Muršec,                           L E T N I   Č A S
31,NED.= BENJEMIN      SPOVED 7.-Za žive in

pokojne farane, Jurij,Angela,Mirko Tomec, 10,.-
Amalija Španring, za blagoslov v druž.Sevšek                                       

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

ČRNE LUKNJE NA NAŠEM
DUHOVNEM NEBU: DANAŠNJI ČAS, JE 
ČAS ZMEDE, MEGLE, TEME, PODOBNO, 
KAKOR V KRISTUSOVEM ČASU NA 
VELIKI PETEK. »Bila je noč.« Jan.13,40 
POGLEJMO ZNAMENJA; otopelost za 
duhovnost, za moralne vrednote, medčloveške 
odnose

BREZBRIŽNOST    ZA rešilno ROKO,  Ki mi jo daje 
BOG: zakramentalne milosti.   VSAKOKRAT, KO SE
ZBRANO PREKRIŽAM  NA ČELU, USTIH IN PRSIH 
SEM DELEŽEN MILOSTI SVETIH ZAKRAMENTOV, 

KI  SEM JIH SPREJEL: obnova zaveze v sv.Krstu,
SV.Birmi, SV.SPOVEDI, Bolniškem Maziljenju,

JEZUSOVE PRISOTNOSTI v Sv.Obhajilu,
Mašniškem Posvečenju, Sv.Zakonu.

NE POZABI:   IZROČAJ SEBE IN VSE OKOLI SEBE
JEZUSOVEMU USMILJENJU 

.Kolika je naša - MOJA odgovornost za
ZLOČIN -        SMRT NEDOLŽNIH.

 Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: LUKA 4.
( glej - hudi duh skuša JEZUSA)

Človek naj ne živi samo od
kruha.« »Pisano je: Gospoda,
svojega Boga, môli in njemu

samemu služi!«

ZAKAJ  JEZUSA NI SPREJELA  CERKEV STARE
ZAVEZE? ZAKAJ JE JUDOVSKI VELIKI ZBOR

( pod rimsko oblastjo so imeli neko
samostojnost)  JEZUSA OBSODIL

KAKOR BOGOKLETNIKA?

Prilika o nerodovitni smokvi
6 In povedal je tole priliko:
»Nekdo je imel v svojem

vinogradu zasajeno smokvo.
Prišel je iskat sad na njej, pa ga

ni našel 
7 Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri
leta je že, kar hodim iskat sad na tej
smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo,

čemú izčrpava zemljo?‹  8 Ta pa mu je

odgovoril: ›Gospod, pústi jo še letos, da

jo okopljem in pognojim Morda bo
naposled obrodila sad; če pa ne, jo

boš posekal.‹« 

Spreobrnjenje ali pogubljenje
LUKA13 1 Prav v tistem času je bilo tam

navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali
o Galilejcih, katerih kri je
Pilat pomešal z njihovimi

žrtvami.  
. V skladu z razširjenim
pojmovanjem o časnem

povračilu so njegovi poslušalci
v teh nesrečah videli Božjo

kazen, ki je doletela grešnike;
to, da je bilo njim
prizaneseno, jih je

potrjevalo v prepričanju o
lastni pravičnosti. Jezus

zavrača to zgrešeno gledanje
na Božje kaznovanje (prim.
Jn 9,2-3), ki v vedno težje

prepoznavnih oblikah vse do
danes določa marsikatero

»pobožno« zavest; po
njegovem nauku so nesreče

opomin vsem, saj smo vsi
grešniki in se moramo spreobrniti.

 antični zgodovinarji poročajo o več krvavih Pilatovih
posegih v Jeruzalemu.

2 Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so
bili ti Galilejci večji grešniki kakor

vsi drugi Galilejci, ker so to
pretrpeli?  

3 Povem vam, da ne. A če se ne
spreobrnete, boste vsi enako

pokončani.  
4 Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl
stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili

KAKO BOŠ S
SATANOM
OPRAVIL

TI ?

Spreobrnjenje pa ni
le videvanje in

spoznavanje, temveč
tudi odločanje.

Odločim se živeti
drugače, živeti tako,
kakor to odgovarja
Božji volji in moji

naravi.Po: A. Grünu,
Jezus – veselo oznanilo

http://zupnija.laporje.si/


večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci
Jeruzalema?

 Povem vam, da ne. A če se ne
spreobrnete, boste vsi prav tako

pokončani.«  

 

grm je gorel s plamenom, a ni zgorel.  
3 1 Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra,

midjánskega duhovnika. Ko je nekoč prignal
drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori

Horeb.  
  - Horeb je ime svete gore v izročilih severnih rodov;

južna izročila isto goro imenujejo Sinaj.
2 Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem

plamenu prikazal GOSPODOV angel.
Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a

ni zgorel.  
GOSPODOV angel pomeni v teh starih besedilih, kakor

kaže tudi nadaljnji potek pripovedi, Boga samega, kolikor
se razodeva ljudem. - grm je gorel: to ni bil naraven vžig

suhega grma, saj bi sicer grm hitro dogorel, temveč je
ogenj tu znamenje Božje navzočnosti  

3 Mojzes je rekel: »Moram stopiti tja in si
ogledati to veliko prikazen, kako da grm ne

zgori!« 4 Ko je GOSPOD videl, da prihaja
gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in

rekel: »Mojzes, Mojzes!« Rekel je:

»Tukaj sem.«
5 Bog je rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si

sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš,
je sveta zemlja!«  

6 Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega
očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov
in Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril

obraz, kajti bal se je gledati v Boga.  

bal se je: v SZ je srečanje z Bogom doživetje strašnega
tveganja, ki se ga človek kot grešno bitje boji, obenem

pa je to milost, ki kliče v novo življenje  
7 GOSPOD je rekel: »Dobro sem videl
stisko svojega ljudstva, ki je v

Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi
priganjačev; da, poznam njegove

bolečine.  
 Zato sem stopil dol, da ga rešim iz
rok Egipčanov in ga popeljem iz te

dežele v lepo in širno deželo, v
deželo, v kateri se cedita mleko in

med,  
se cedita mleko in med: izraz, ki pomeni blaginjo, je znan

že iz kánaanskih mitov. Pogosto je uporabljen v 5 Mz;  
 

13 In Mojzes je rekel Bogu: »Glej, če pridem
k Izraelovim sinovom in jim rečem:

›Bog vaših očetov me je poslal k
vam,‹ pa mi rečejo: ›Kako mu je
ime?‹ - kaj naj jim odgovorim?« 

14 Bog mu je rekel: »JAZ SEM,
KI SEM.« In nato je rekel:

»Tako reci Izraelovim
sinovom: ›JAZ SEM‹ me je

poslal k vam.« 
JAZ SEM, KI SEM: gre za nekakšno razlago Božjega
imena, ki je zapisano v v. 15 (gl. op.). Skrivnostna je,

kakor da Bog svojega imena ne bi hotel razodeti (prim.
1 Mz 32,30; Sod 13,18). Izjava je nekakšna besedna igra,

ki Božje ime (JHVH) povezuje s hebr. glag. hajáh ‘biti, biti
prisoten, postati’. Gr. ima JAZ SEM BIVAJOČI, kar je
tudi najpogostejša razlaga te opredelitve. Bog je tisti,

katerega bivanja nima ne začetka ne konca (prim. Raz
1,4.8). Novejše razlage pravijo, da sobesedilo bolj

govori za naslednji pomen: Jaz sem tisti Bog, ki sem tu
za vas, da vas rešim. Zdi se, da je stavek tako razumel

prerok v Oz 1,9.

15 Nadalje je Bog rekel Mojzesu:
»Tako reci Izraelovim sinovom:
›GOSPOD, Bog vaših očetov, Bog
Abrahamov, Bog Izakov in Bog

Jakobov me je poslal k vam.‹ To je
moje ime na veke in to je v spomin

name iz roda v rod
GOSPOD je beseda, ki jo pišemo namesto Božjega imena

Jahve (tradicionalno Jehova), ki je tu navedeno v hebr.
Pribl. v 4. st. pr. Kr. je prišlo v navado, da svetega imena

niso več izgovarjali, ampak so namesto njega
uporabljali besedo ´adonáj ‘gospod’. Gr. ima zato

dosledno kýrios, kar je prevzela NZ in večina prevodov SZ
(gl. op. k 1 Mz 2,4b). V hebr. se je ohranila pisava štirih

soglasnikov jhvh (»sveti tetragram«), ni pa mogoče z
gotovostjo reči, kateri samoglasniki spadajo zraven. Krajše
oblike kot Jah in Jahu so uporabljali v vzkliku halelú-jah
‘hvalite GOSPODA’ in kot sestavino v številnih lastnih
imenih, npr. ´elijáhu ‘moj Bog je GOSPOD’ (Elija) ali
jehošúa` ‘GOSPOD rešuje’ (Józue, Jezus). Po teoriji o
»virih« E tu in P v 6,2 menita, da je Bog prvič povedal

svoje ime, ko je poklical Mojzesa, pri J pa so Boga častili s
klicanjem tega imena že zdavnaj prej; prim. 1 Mz 4,26. - to

je v spomin name db. to je moje spominjanje; prim. Oz
12,6. Ob tem imenu se ljudje spomnijo, kdo je Bog, in s

klicanjem tega imena Boga spominjajo nase.

SINDIKAT – »Mravlje delajo brez odmora več kot pol 
dneva, in to vsak dan,« razlaga profesorica biologije. –
»Kaj nam to pove?« – »Da imajo slabo organiziran 
sindikat,« se oglasi Miha.
IMAM MOŽA – »Mami, zdaj imam pa tudi jaz moža!« 
– »Kaj res, Sara? Kako pa si prišla do tega?« – »Veš,
na snegu sem se igrala z Rokom, mi je pa rekel, naj 
spakiram svoje cunje in izginem k mami.« 
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