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     JANUAR - PROSINEC

2. NEDELJA MED LETOM –  NEDELJA VERSKEGA TISKA,

19.NED= SIMEON,MILENA  7.- za farane, Tone
Javernik, Alojz,Alojzija Smogavec,10.-za zdravje (G),

Karl Brglez,11,30.-MAKOLE:za birmance,str.botre
SREČANJE Z NADŠK.ALOJZIJEM CVIKLOM  

20-PON= FABJAN IN BOŠTJAN  8.-  po n.Brezmadežne                                                                                    
21.TOR= NEŽA   8.-  po namenu       

22.SRE=VINCENCIJ  17.-Slava,Herman Šlamberger.
Alojz,Angela Brence,

23.ČET=HENRIK  8.- za blagoslov 
24.PET=FRANČIŠEK SALEŠKI  17-mol.ura,za duh

poklice,     Ana Trajber
25.SOB= SREOBRNENJE SV.PAVLA    K=15.-za

zdravje, blagoslov in zdravo pamet, 
26.-NED= TIMOTEJ IN TIT,ROBERT         7- za župljane,
Franci,Tilka st.Kramberger,Jerič. Frančiška Erker.

10.-Herman Horvat obl.,Frančiška,Štefan,  st.Kurnik,
Amalija,Franc Vantur,  Janez,Elizabeta,Pavel Rak,

pok.Pliberšek

januar 2020. STOLNINA -  OGREVANJE CERKVE:  10€
STATISTIKA:

V SVETEM KRSTU PREROJENO 16 OTROK: 7 DEKLIC,9 FANTOV
GOSPODAR ŽIVLJENJA  JE POKLICAL V VEČNOST 11 -5 Ž.,6 M.
PRVO SVETO OBHAJILO  14    ZAKRAMENT SV.BIRME  22 , 
POROK: 3 V LAP.ŽUPNIJI (drugod 6)   OBISK MAŠE ob nedeljah:

 Po krstu 
je Jezus takoj stopil iz vode; 

in glej, odprla so se 
mu nebesa in videl je DUHA 

 In Janez je pričeval: 
»Videl sem Duha, 

ki je prihajal kakor golob 
z neba in ostal na njem. 
In jaz ga nisem poznal; 
ali ta, ki me je poslal 

krščevat z vodo, mi je rekel: 
›Na kogar boš videl 

prihajati Duha in 
ostati na njem, 

ta je, kateri krščuje 
s Svetim Duhom.‹ 

In jaz sem videl in sem priča, 
da je ta Božji Sin.«

(Jn 1,32–34)

MOŽ, KI JE PRED MENOJ Jn 1,29–34

Za menoj pride mož, ki je pred menoj, je 
govoril Krstnik ob Jordanu. S tem je pričal, da 
je Jezus Bog, kar je pozneje ponovno potrdil. 
Na koncu evangelijskega odlomka beremo: 
»Jaz sem videl in sem priča, da je to Božji 
Sin.«

Ta Božji Sin, večna Beseda, se je

učlovečil po devici Mariji in postal v
določenem času določen človek, Jezus iz

Nazareta. Ob njem so se ljudje
spraševali: Ali ni to tesarjev sin? Ali ni

njegova mati Marija? In njegovi bratje,
ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda?

S tem da je postal določen človek v 
določenem času, je na skrivnosten način 
postal vsak človek v vsakem času.
. Bil je pred mano, pomeni: bil je v Adamu, bil 
je v Abelu, bil je v Abrahamu, v Mojzesu, v 
Davidu, v Izaiju in Jeremiju … Še posebej je 
bil v vseh trpečih, v vseh, ki so bili preganjani 
ali umorjeni zaradi resnice in pravice; v vseh, 
ki so delali dobro, oznanjali mir in ljubezen. V 
vsaki besedi, ki je tolažila, v vsaki roki, ki je 
božala, v vsakem pogledu, ki je prinašal luč in 
toplino, je bil On.
Janez ga je videl, ko je prihajal k njemu. Videl

in prepoznal ga je po veri. Jezusov obraz je bil
podoben obrazom vseh ljudi v množici ob

Jordanu, toda Janez, ki je imel
razsvetljene oči in čisto dušo, je na

tem obrazu razpoznal poteze
Božjega Sina.

Ta obraz pa razpoznavajo po veri
razsvetljene oči tudi danes. V vsakem

človeku.
 Kristus je tam, kjer je Cerkev. Cerkev

pa je tam, kjer smo verniki. Pri vsaki maši,
pri vsaki molitvi, povsod, kjer smo zbrani v

njegovem imenu.
On, ki je pred vsemi nami, je tudi med

vsemi nami. Po: F. Cerar

Zdaj pa govori Gospod,

http://zupnija.laporje.si/


ki me je ob rojstvu upodobil za svojega
služabnika ...« (prim. Iz 49,5)

VODIŠ ME IN BLAGOSLAVLJAŠ

Nebeški Oče, nastal sem po tvoji ljubezni, 
s katero si me povabil v življenje.
Zrasel in zorel sem po vsem, kar me je doletelo,
tudi po bolečinah, s katerimi mi nisi prizanesel.
Poklical si me po mojem imenu, 
ki je bilo zapisano na dlani tvoje roke.
Ohranja me tvoja zvestoba, 
ki si mi jo naklanjal vsa moja leta.
Varuje in vodi me tvoja previdnost, 
ki me je spremljala tudi v nevarnostih.
Blagoslavlja in krepi me tvoja milost, 
ki mi jo podarjaš vse dni življenja. Paul Weismante

Janez je prva Jezusova priča, saj je prejel
znamenje z neba:

 »Na kogar boš videl prihajati
Duha in ostati nad njim, tisti

krščuje v Svetem Duhu« (Jn 1,33).

Jezusov krst je bilo prvo
znamenje, po katerem je Janez
spoznal v polnosti resničnost
Jezusa iz Nazareta in ga nato

začel 'razodevati Izraelu' (Jn 1,31) kot
Božjega Sina in človekovega odrešenika:

'Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema
greh sveta'                                         (Jn 1,29)«.

Benedikt XVI.



Kdor ni nikoli ničesar 
s hrepenenjem iskal, 

kdor ni nikoli ves zavzet 
in začuden obstal ob novosti, 

ki je poprej niti slutil ni,
 ta ne ve, kaj je sreča.

(Stanko Cajnkar)


Darila ljudje pozabijo, dobrote nikdar.
(slovenski pregovor)

Benedikt XVI.

 V Cerkvi na 
Slovenskem imamo 
danes kar celo paleto 
kvalitetnega verskega 
tiska, ki nam omogoča 
dobro informiranost o 
življenju Cerkve pri nas 
in po svetu. Kar se mi 
zdi, da daje poseben 

pomen verskemu tisku, je zelo širok izbor vsebin, ki nam 
pomagajo pri iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, 
pomagajo nam poglabljati versko znanje, veliko je tudi 
vsebin, ki pripomorejo k duhovnemu poglabljanju, nekatere 
revije pa nam lahko služijo tudi kot zelo dober pripomoček 
pri molitvi.
Vsebine, ki jih prinaša verski tisk, pomagajo k človeškemu in

duhovnemu oblikovanju osebnosti, kar je po mojem tudi
njegovo osnovno poslanstvo. Povzeto po: B. Potočnik, Družina, 14.1. 2018

Veličastvo Jezusovega imena

Prijatelj  sliši  z  ljubeznijo  omeniti  prijateljevo  ime.
Zvesti podložnik s strahospoštovanjem izgovori ime
svojega  pravičnega  vladarja,  vojščak  ponosno
izgovori  ime  svojega  zmagovitega  vojskovodja.
Kako naj bi šele mi izgovarjali sladko ime Jezus, ki
nam je več kot prijatelj, kralj in vodja. Ker čudovito
je njegovo ime, ki mu ga je dal sam Oče.  
Le oče ima pravico določiti  svojemu otroku ime.
Zato je nebeški Oče tudi poslal nadangela Gabrijela
k Mariji in potem k Jožefu: »Daj mu ime Jezus, to je

Odrešenik ali Zveličar, ker on bo prinesel mojemu
ljudstvu odrešenje.« Častivredno je bilo ime Jožef,
nato Janez in Peter, nad vsemi pa je vzvišeno ime
Jezus.  Kako  ravnamo  mi?  Eni  se  sramujejo
priznavati  slavno  ime,  narediti  znamenje  vere,
zavržejo  vogelni  kamen zaradi  pomanjkanja  žive
krščanske vere.  Drugi  zlorabljajo  najsvetejše  ime
nepremišljeno  in  nezaslišano,  lahkomiselno.  O,
veselimo se zmagoslavnega imena, le v njem je
zveličanje,  a  izkazujmo  Jezusu  tudi  dolžno
spoštovanje in čast

bl. Anton Martin Slomšek

15. januar
PAVEL IZ TEB

Življenje  sv.  Pavla,  prvega  puščavnika,  je  opisal
prevajalec  Svetega  pisma  sv.  Hieronim  kakšnih
trideset let po Pavlovi smrti in ta življenjepis poslal
svojemu prijatelju Pavlu na severu Italije. Pavel je
bil doma iz Teb v Zgornjem Egiptu, kjer se je rodil
okoli leta 228. Bil je sin premožnih staršev, ki so
mu  omogočili,  da  se  je  izobrazil  v  grškem  in
egipčanskem slovstvu. Ko bi moral v času cesarja
Decija  (l.  250)  vsak  rimski  državljan  darovati
rimskim državnim bogovom, sicer  bi  bil  preganja
ali bi mu pretila kaka druga, celo smrtna kazen, se
je  Pavel  umaknil  v puščavo,  kjer  je bilo  življenje
zelo trdo. Ko je preganjanje ponehalo, je kar ostal v
puščavi. Ob vznožju skalne gore je našel votlino, s
kamnom zaslonjeno.  V tisti  votlini  je poslej  živel
šestdeset let v premišljevanju in molitvi. Dolgo se
je hranil z datelji, ki mu jih je rodila palma zraven
votline,  obleko  pa  si  je  delal  iz  palmovih  listov.
Umrl  je  leta  341.  Takrat  je  bil  ob  njem  Anton
Puščavnik,  ki  ga  je  prišel  obiskat.  On  ga  je  tudi
pokopal.  Največkrat  je  upodobljen  s  palmo  ali  v
obleki iz palmovih listov ter s krokarjem.  

NASVETI –  »Kako to,  da  je  Bog ustvaril  najprej
moža in potem ženo?« »No, ni  maral,  da bi mu
kdo dajal nasvete, kako naj ustvari moža!« 
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