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31,NED.= BENJEMIN      SPOVED 7.-Za žive in
pokojne farane, Jurij,Angela,Mirko Tomec, 10,.-
Amalija Španring, za blagoslov v druž.Sevšek                                       

1.PON=  LJUBA         8.-Karl Brglez   8dan
2.TOR= FRANČIŠEK PAOLSKI  8.- Po n. Brezmadežne,   

       3.SRE= RIHARD           8.-po namenu  
4.ČET= IZIDOR S.   8.-po namenu  

5.PR,PET= VINCENCIJ F. 18.-za d.pok., Albin  Pernat,
Anton Primožič  

6.SOB= IRENEJ  K=18.-Marija Vantur,Amalija Španring  
7.NED= HERMAN      7-Za žive,pok.farane,  za večni

mir otrok umrlih pred rojstvom, Marija Urlep
10.- Martina Sagadin,Julijana Vantur,
Terezija.Jakob.Jožef Javernik obl.,

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:   
Zahodna Evropa – STOTINE CERKVA 
ZAPRTIH, SPREMENJENIH V TRGOVINE 
IN PODOBNO, KER NI DUHOVNIKOV, DA 
BI V NJIH MAŠEVALI IN VERNIKOV, DA BI 
V NJIH MOLILI… PODOBNO,  KAKOR V 
KRISTUSOVEM ČASU NA VELIKI PETEK. 
»Bila je noč.« Jan.13,40 POGLEJMO:  ZLA 

ZNAMENJA PRI NAS; otopelost za duhovno. 
Za skupno družinsko molitev.   POTEM: POVRŠNO
SPREJEMANJE ZAKRAMENTOV – BREZ RESNE 
NOTRANJE PRIPRAVE, CELO BOŽJEROPNO 
PREJEMANJE SV.OBHAJILA. Vzemi v roke 
molitvenik (ali zloženko na mizici v cerkvi) preberi 
PRIPRAVO NA SPOVED.
Z A T O N   K R Š Č A N S K E   E V R O
P E je začel z ukinitvijo sv.MAŠE, Z
ZANIKANJEM PRISOTNOSTI JEZUSA V
PRESV.EUHARISTIJI V XVI
STOLETJU..(protestantizem) , v severni
Evropi,
IZVIR ŽIVLJENJA JE JEZUS V SVETUM
HOSTIJI. JEZUS UČLOVEČENI BOG,
JE EDINI REŠITELJ, EDINI IZVIR ŽIVE
VODE, KRUH ŽIVLJENJA,
V KRISTUSU,
PO KRISTUSU IN
V KRISTUSU  VSA ČAST IN SLAVA,
LAGNJE BOŽJE,KI ODJEMLJE GREH
SVETA!
»Jaz sem KRUH ŽIVLJENJA, kdo je ta

KRUH bo živel vekomaj,« PRIMI rešilno
ROKO,                                  Ki TI 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?

 JEZUS:  »poveseliti 
pa se je bilo treba, 

ker je bil ta, tvoj brat,«

On pa je očetu odgovóril: 
»Glej, toliko let ti služim 
in nikoli nisem prestopil 

tvojega ukaza, 
pa mi še nikoli nisi 

dal kozliča, da bi se poveselil 

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/


s svojimi prijatelji. 
Ko pa je prišel ta tvoj sin, 
ki je z vlačugami potratil 

tvoje premoženje, 
si mu zaklal pitano tele.« 

On pa je rekel: 
»Otrok, ti si vedno pri meni 

in vse, kar je moje, je
tvoje. 

Vzradostiti in poveseliti 
pa se je bilo treba, 

ker je bil ta, tvoj brat, 
mrtev in je ožível, 
ker je bil izgubljen 

in je najden.«
(Lk 15,29–31)

SMO TUDI MI DALEČ STRAN OD BRATSKE
LJUBEZNI?

Zahvalimo danes vnovič dobrega 
nebeškega Očeta vsi, ki smo ostali 
pri njem, na njegovem domu, ki je 
tudi naš dom. Tako toplo in varno je biti 
doma, v Očetovem zavetju. Vse, kar je 
njegovega, je tudi naše, saj smo njegovi 
starejši sinovi.

Toda, če se sami grejemo ob varnem
ognjišču, nikar ne pozabimo na svoje

mlajše brate. Naša srca jih morajo iskati,
jih pričakovati in jim ugladiti poti k vrnitvi.

Zgodilo se jim je, kot bi se nam lahko. Nemir
se je zbudil v njihovih srcih in jim ni dal obstati.

Otresli so prah domače zemlje s
svojega obuvala in so se predali

vabečemu šumu sveta. Po prvih dneh
neutešene razuzdanosti jih je zajelo razočaranje.

Začeli so bloditi in še blodijo. Med
hrepenenjem, nemirom, strastjo in

obupom. V samoti in lakoti so na tihem
jokali in bi se radi vrnili. Nihče jim ni

pokazal poti. Nihče jim ni dal roke, ki bi jih
spremljala in vodila.  

 Le posamezniki so se z nadčloveško
močjo iztrgali iz trdih klešč in se

trudoma vračajo. Koliko jih bo
doseglo cilj? Večina je ostala, blodi

dalje in bo blodila.
Doma jih vse čaka dobra Očetova 
ljubezen. Očetova misel je vedno pri 
njih. Stare Očetove noge hodijo na 
grič pred hišo in stare Očetove oči 

zrejo v daljavo, da bi uzrle dragega popotnika.
In Očetovo srce drhti v enem samem 
hrepenenju: »Izgubljeni sin, povrni se!«
Mi, starejši sinovi, pa smo se izgubili na polju 
ob delu in mislimo, kaj bo danes za obed in 
večerjo. Ko sonce žarko pripeka, v duhu 
prekolnemo mlajšega brata, ki poležava kje v 
senci, popiva, se zabava z lahkoživkami in se 
brez skrbi potepa po širnem svetu, 
nepridiprav.
Da, daleč smo od bratske ljubezni. V srcu
ni dobre misli, ne težnje po odpuščanju.
Oči so kakor slepe, le vase zagledane.
Mlade noge se ne zganejo, manjka jih

lahkotnosti, ki jo vliva ljubezen.  
Po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem

Vera je dar, ni naša zasluga. 
Nismo se ljudje povzpeli do nebes, 

Bog je sestopil k nam in nas odrešil.
(Tomaš Špidlik)



Govorica križa in smrti 
je dopolnjena z govorico vstajenja. 

V vstajenju najde človek 
povsem novo luč, ki mu pomaga, 
da si utira pot skozi gosto temo 

ponižanj, dvomov, 
obupovanja in preganjanja.

(sv. Janez Pavel II.)



Vsak kristjan, ki mu je dana 
vera v Jezusovo vstajenje, 

si lahko reče, 
da se mu je prikazal Vstali. 

Prikazal neviden, v globini tistega ja, ki ga izreka v
veri.

(Alojz Rebula)


Z vstajenjem postane naše življenje 
razodetje, poveličanje, odrešenje.

(Miha Žužek)


Naše zemeljsko življenje 

je le potovanje 
k večnemu, srečnejšemu; 

ne prepirajmo se med seboj na poti. 
Hodimo krotko, mirno, ljubeznivo 

z množico svojih bratov in tovarišev.
(sv. Frančišek Saleški)



»Kam greš?«  »V trgovino, kupit plašč.  
»Čuj, če te ne ujamejo še meni kupi enega.«

Turisti si ogledujejo stari grad, oskrbnik jim 
ga razkaže.  »Slišali smo,, da v tem  gradu 
straši.« »Ne bi rekel. Teh tristo let,kar sen 
tukaj, še nisem videl nič strašnega.«

KAKO BOŠ S
SATANOM OPRAVIL

TI ?

KDO DAJE MOČ
HUDEMU DUHU

NAD ČLOVEKOM?
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