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18.33.NED.= KAROLINA     7-Za žive in pok. farane,za
večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok, družina

Kramberger,Jerič,Žnidar   10.-Karl,Matilda Brglez
19, PON= MATILDA.   8.- n.Brezmadežne,   

20.TOR= EDMUND     17.-Bogdan Mastinšek obl.
21.SRE= DAROVANJE DM  8.- po namenu

22.ČET= CECILIJA    8.- po namenu
23.PET= KLEMEN    18.-za d. POKLICE, - po namenu   

24 -SOB= ANDREJ IN VIJET.M.  CELODNEVNO
ČEŠČENJE JEZUSA V SV,HOSTIJI.

8.-JEZUSU V ZAHVALO, 10.-Julijana Vantur, Ljudmila
Šela, 16-Angela,Jurij,Mirko Tomec, Jasna Uršič,

dvojni starši, Olga Postružnik
25-   KRISTUS KRALJ STVARSTVA,  34.NED=

KATARINA SIN. 7-Za farane in za pred rojstvom umrle.
10.- Družina Hajšek – Pernat, družina Kramberger,

Žnidar,Cehtl,  Marija Vantur
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

ČEŠČENJE PO VASEH                                                              
9 -10     =  KOČNO,VRHOLE,GORCA,                      
11.-12   = VIDEŽ, KRIŽNI VRH, RAZGOR,                
12.-13   =  LAPORJE, HOŠNICA, ZG.BREŽNICA    
13.-14.  = ŽABLJEK,LEVIČ,DOLGI VRH                  
14.-15   = VEROUČENCI, VSI                                    
15.-16.  = FSR, ŽPS, PEVCI   

VSAJ ENO URO, IZVEN MAŠE, BODI Z JEZUSOM. MOLIMO
ZA  NAJPOTREBNEJŠE  BOŽJE POMOČI V NAŠI ŽUPNIJI,

DOMOVINI IN V SVETU.

ZAHVALA:VSEM DOBROTNIKOM CERKVE IN DUHOVNIKA:

1.-ZA UREJANJE IN KRAŠENJE CERKVE,.2.-ZA

MINISTRIRANJE, 3.-ZA PETJE, 4-,ZA PRIPRAVLJANJE DRV,

ZA VAŠE DAROVE PRI MAŠI, Hvala Marjanu in Blažu Leva,

Petru Blažič,Tonetu Požgan

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA:
JEZUS: NAJ NAM POMNOŽI VERO, UTRDI UPANJE,  VŽGE

LJUBEZEN!
ZA NAMI JE PRAZNIK VSEH ZVELIČANIH – VSEH
SVETIH.   ZA POKOJNE,  KI SE ŠE ČISTIJO OD
NAVEZANOSTI NA TA ZEMELJSKA DOBRA PA 
MOLIMO IN SE SPOVEDUJEMO IN SPREJEMAMO SV
OBHAJILO V NJIHOVEM IMENU. 

Popolni odpustek
PREROK IZAIJA JE V VIDENJU NEBES
SLIŠAL HVALOSPEV SVETIH                             

– pridružimo se jim tudi mi :

»SVET,  SVET,  SVET  SI  GOSPOD BOG
VSEGA STVARSTVA. POLNA SO NEBESA
IN ZEMLJA TVOJE SLAVE, HOZANA NA

VIŠAVAH. BLAGOSLOVLJEN, 
 KI PRIHAJAŠ

 V IMENU GOSPODOVEM. HOZANA NA
VIŠAVAH!«

V SOBOTO 24. NOVEMBRA ALI

LISTOPADA IMAMO ČAST, DA V
IMENU: DEKANIJE, ŠKOFIJE,

NAŠE DOMOVINE IN 
VSEGA STVARSTVA POČASTIMO

PRESVETO   EVHARISTIJO JEZUSA, KI
PREBIVA V NAŠIH TABERNAKLJIH  

V SVETI HOSTIJI.

Pričevanje    Dr. RIKARDFO CASTAGNON:   
»…Tja sem potoval večkrat in vzel dva vzorca. 
Eden od njiju je bil kot želatinasta masa. Govoril 
sem vam o eni hostiji, toda enako se je zgodilo 
drugi. Bili sta dve, ki sem ju proučeval. Ena od 
njiju je bila tale in druga, ki je bila iz leta 1996 
(18.08.1996) je pa osušen delček. Šel sem v 
nekaj laboratorijev v ZDA v Kalifornijo, da sem 
jim nesel vzorce. Nisem jim povedal, da ti 
vzorci izhajajo iz hostije. To je slepi test in 

laborantu daš vzorec, da ga analizira in 
nobenih drugih podatkov. 
Kaj so bili rezultati?
»G. dr., vzorci, ki ste nam jih prinesli, so 
mišično tkivo srca. Mišice miokarda 

levega ventrikla.« 
To je bil prvi rezultat. Ampak še 
marsikaj je bilo potrebno odkriti. Mi smo 
delali na teh raziskavah od leta 1999 in 
po nekaj mesecih smo ugotovili, da je 
bil v NY velik strokovnjak za patologijo, 

biokemijo in kardiologijo. On je edini prof., ki 
je napisal knjigo o tem, kako napovedati, od 
česa je oseba umrla, če je srce bilo ranjeno. 
To je zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. 
Dali smo mu vzorec in je rekel: »Oseba, ki 
je imela to srce, je morala biti zelo 
maltretirana, ker je njegovo srce 
pokazalo, da je bil zelo pretepen. Bil je 
mučen.« 
On ni vedel, da je to hostija. Potem se je 
zgodilo, da je rekel: »Toda nekaj pa mi 
moraš razložiti: kako je možno, da je med
tem, ko sem jaz proučeval ta vzorec, 
tkivo utripalo in bilo. Torej mi razloži, 
kako si lahko vzel ven srce mrtvega 
moškega in mi prinesel še živega v NY v 
moj laboratorij?« 
»Prof. Zugibe, to ni to, kar vi mislite, to je
posvečena hostija, ki je pričela krvaveti.« 
Pomislite, ima več las kot jaz, skoraj si je začel puliti 
svoje lase. Zamislite si, da človeku razlagate, da se je
košček žita spremenil v kri, ki je kuagolirala in 
se spremenila v tkivo srca.  Toda to še ni bil 
konec. Glede na to, da je vprašal, kako je 
možno, da je še vedno živo – ta vzorec 
sem jaz proučeval od leta 1996, torej sem 
imel vzorec izpred 5 let. Tako sem šel v 

VEČ 
NA :TRETJA 
STRAN 
18.XI.2018 IN 
NA SPLETU: 
EVHARISTIJA 
ČUDEŽI

http://zupnija.laporje.si/


laboratorij v  Buenos Aires in iskal dokument
prvih preiskav v BA.
(več poglej »TRETJA STRAN 
18.XI.2018,in na 
SPLETU pod »EVHARISTIJA ČUDEŽI«) 

Prihod Sina človekovega
 

MARKO 14,24 »Toda v tistih dneh, po tisti
stiski,

bo sonce otemnelo
in luna ne bo dajala svoje
svetlobe.   Zvezde bodo

padale z neba
in nebeške sile se bodo

majale. Tedaj bodo videli Sina
človekovega priti na oblakih z veliko

močjo in slavo. 
 In takrat bo poslal angele in zbral
svoje izvoljene od štirih vetrov, od

konca zemlje do konca neba.« 
Nauk smokvinega drevesa

 28 »Od smokvinega drevesa pa se
naučite priliko: Kadar postane njegova

veja že muževna in poganja liste,
veste, da je poletje blizu.  Tako tudi vi:

Ko boste videli, da se to dogaja,
védite, da je blizu, pred vrati.

Resnično, povem vam: Ta rod nikakor
ne bo prešel, dokler se vse to ne

zgodi.
Ta rod: izraz lahko pomeni človeštvo v celoti,

judovsko ljudstvo, kristjane ali pa vse neverujoče.
Prerokba se lahko nanaša v ožjem smislu na določen

zgodovinski dogodek in v širšem na eshatološko

dogajanje. Jezus se tu izraža na način preroštva in
apokaliptične književnosti, ki ne poznata jasnih razlik

med različnimi ravnmi zgodovinskega in
eshatološkega dogajanja, ter zato eshatološko
neposredno »prihodnost« izražata s časnimi

kategorijami.

31 Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa nikakor ne

bodo prešle.«  
Nihče ne ve ne dneva ne

ure
  »Za tisti dan ali uro pa ne ve
nihče, ne angeli v nebesih ne

Sin, ampak samo Oče. 
  Pazíte in bedite, ker ne veste,

kdaj pride ta čas!  
34 Tako bo kakor s človekom, ki je

zapustil svoj dom in šel na potovanje.
Svojim služabnikom je izročil oblast,

vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je
naročil, naj bedi.  

35 Bodite torej budni, ker ne veste,
kdaj se vrne hišni gospodar - zvečer,

opolnoči, ob petelinjem petju 
ali ob zori 

 da vas ne najde spečih, 
če pride nenadoma.

37 Kar pravim vam, pravim
vsem: Bodite budni!« 

MOJE BESEDE NE BODO PREŠLE
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

Vsa narava se počasi pripravlja na
zimsko spanje. Pravzaprav je že

nekoliko zadremala. Vsak človek, ki
razmišlja, pomisli na svoj konec in ob

koncu liturgičnega leta ne moremo
mimo te resnice.

Kdo ne želi doseči svojega končnega cilja?

Toda najprej nam bo potrebno priti
na jasno, kaj ta cilj sploh je oz. kje se

ta cilj nahaja.  
Za vernike ni dvoma: zemljo in vse, kar je na

njej, čaka konec.
Vsakega človeka čaka smrt in takoj po smrti je 
Božja sodba, ki bo končno potrjena po vstajenju
ob koncu sveta. 

O tem govori prerok Danijel, prav tako
evangelist Marko in na svoj način tudi pismo

Hebrejcem. 
Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo

strašiti, marveč je Jezus prišel, da bi nam
pomagal in dal pogum. Njegovo oznanilo se
ne nanaša na kakšne svetovne katastrofe in

nesreče, ampak na nas, na vsakega
posameznika izmed nas, na naše življenje.

 Ni nam potrebno dolgo premišljevati in v svojem 
življenju bomo našli trenutke, krize, ki so bile za nas, 
kot bi bil »konec sveta«. Te nesreče so nam vedno 
pred očmi in nas bolj težijo kot kakšen potres, o 
katerem beremo v medijih.

Samo nekaj primerov: Mislili smo, da je v
zakonu vse v redu. Mož in žena sta se dobro

razumela, toda kar naenkrat zapusti mož
ženo ali žena moža. Za tistega, ki ni nič slutil,

je to kot »konec sveta«. Ali pa otroci, o
katerih so starši mislili, da so dobro

vzgojeni, zapustijo družino, pozabijo na
starše in hodijo po slabih poteh.
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