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MAJ -  VELIKI  TRAVEN 

17.NED= JOŠT    7- za župljane, Frančiška Erker         
10. , Marija Rak,   Mirko Dovnik, Ivan Bračun 

18. PON= ERIK            18.-  po n.Brezmadežne 
PROŠNJI DAN    

19.TOR=URBAN PP  18 .-Amalija, Matevž Otorepec      
PROŠNJI DAN 

20.SRE=BERNARDIN   18.-Frančiška,Franc Erker obl.,  
zdravo vreme, dobro letino   PROŠNJI DAN 

21.ČET =VNEBOHOD   9.-na čast Svetemu Duhu , 
18.-Marija Urlep, Karl Brglez    

22.PET=JULIJA,MARJETA 18-  na č.Janezu Pavlu II 

23.SOB=RENATA          18.-Mirko Dovnik 

24.NED= MARIJA POMAGAJ7.- za farane,  za v, pokoj 
otrok umrlih pred rojstvom,     10.-  Alojzija Špur         

 ŽUPNIJA LAPORJETR.R.56044300002921366  
 

JEZUS: »Kar koli boste prosili Očeta        v 
mojem imenu, bom storil,  

da bo Oče poveličan v Sinu.« 

  (Jn 14,20–21) 

Jezus obljubi Svetega Duha 

15 »Če me ljubite, se boste 

držali mojih zapovedi;   

16 jaz pa bom prosil Očeta in 

dal vam bo drugega 

Tolažnika, da bo ostal pri vas 

vekomaj:   

drugega Tolažnika ali drugega, Tolažnika   

(gr. parákletos); beseda paraklet je vzeta iz 

pravnega jezika in pomeni zagovornika 

(advokata), pomočnika, branitelja ali pa 

pričo, posrednika, prijatelja. Izhaja iz glag., 

ki v Septuaginti večkrat pomeni tolažiti, tako 

da jo smemo prevajati tudi kot ‘tolažnik’ ali 

‘bodrilec’  

17 Duha resnice, ki ga svet ne 
more prejeti, ker ga ne vidi in ne 

pozna. Vi ga poznate, ker ostaja 

pri vas in bo v vas.   

18 Ne bom vas zapustil sirot, 

prišel bom k vam 

19 Še malo in svet me ne bo več 

videl, vi pa me boste videli, ker 
jaz živim in živeli boste tudi vi.  
boste videli db. vidite, motrite (gr. theoreîte); 

učenci in za njimi vsi, ki bodo verovali na osnovi 

njihovega pričevanja, se bodo izkustveno 

prepričali o navzočnosti vstalega Kristusa in 

bodo deležni novega življenja. To duhovno-

izkustveno spoznanje in deležnost življenja 

vstalega Kristusa je za Janeza že večno življenje. 

20 Tisti dan boste 

spoznali, da sem jaz v 

Očetu in vi v meni in jaz 

v vas.   
Tisti dan: v SZ ustaljen izraz za 

»GOSPODOV dan«, začetek 

eshatološke sodbe in dobe. Eshaton 

(»poslednja resničnost«) se za 

Janeza začenja že z Jezusovim 

povzdignjenjem na križ in njegovim vstajenjem: 

vsakdo, ki res veruje v Jezusa, življenje 

prihodnjega veka izkuša že v sedanjosti. 

21 Kdor ima moje zapovedi in se 

jih drži, ta me ljubi; kdor pa me 
ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in 

tudi jaz ga bom ljubil in se mu 

razodel.«   

 

 
 

LJUBITI BOGA Jn 14,15–21 
 

Jezus v današnjem evangeliju kar dvakrat 
poudarja: »Če me ljubite, boste spolnjevali 

moje zapovedi« in »Kdor ima moje 
zapovedi in jih spolnjuje, me ljubi«.  

 

Po domače bi rekli: ljubezen do Boga je 
treba pokazati z dejanji.  

 

Tudi starši se ne zadovoljijo s tem, da jim 
otroci z besedami ponavljajo: »Rad te imam.« 
Če ne upoštevajo njihovih želja in ukazov, 
njihova ljubezen nima nobene življenjske 
vrednosti. 

 Preskusni kamen naše ljubezni do Boga, kar 
je dejansko naša vera, je uresničevanje 

Jezusove največje zapovedi. V njej je povzet 
dekalog ali deset Božjih zapovedi, ki urejajo 

človekov odnos do Boga, Stvarnika in Očeta, 
in do soljudi, ki so zaradi skupnega Očeta naši 

pravi bratje in sestre. 
 V obe smeri ima ta »največja zapoved« 
enako težo. Pobožen ljudomrznež je od 
Boga bolj oddaljen kot pa tisti, ki zna 
ustvarjati prisrčne medčloveške odnose, 
čeprav Boga z jezikom ne priznava. 

Pomembno se je odpreti delovanju 
Svetega Duha, kot so se novokrščenci iz  

mailto:zupnija.laporje@gmail.com
https://zupnija.laporje.si/


Samarije, ki smo jih lahko srečali v 
današnjem prvem berilu. Jezus obljublja 

apostolom in vsem svojim učencem Duha 
resnice. To je tista oživljajoča moč, ki v 

nas, če mu ne postavljamo ovir, rodi 
sadove krščanskega življenja, življenja po 

Božjih zapovedih.  
Apostol Pavel v svojem pismu Galačanom 

našteva za življenje silno dragocene »sadove 
Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, 
blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, 

samoobvladovanje«. Roditi te sadove 
pomeni »imeti Jezusove zapovedi in jih 

spolnjevati«. Ali z drugimi besedami – ljubiti 
Boga. 

Naše krščanstvo se mora 
»učlovečiti«. To zahtevo je po 

pozornem branju evangelija spoznala 
in v odlokih Drugega vatikanskega 
cerkvenega zbora izrazila Cerkev na 
pragu tretjega krščanskega tisočletja. 
Pastoralna konstitucija o Cerkvi v 
sedanjem svetu se namreč začenja z 
razglasom: »Veselje in upanje, žalost 
in tesnoba današnjih ljudi, posebno 

ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je 
hrkati tudi veselje in upanje, žalost in 
tesnoba Kristusovih učencev.« 

Prošnja, s katero se obračamo k 
Bogu pri božični maši, velja za vse 

dni kristjanovega življenja: 

»Vsemogočni Bog, tvoja 
učlovečena Beseda nas je 

obsijala z novo lučjo. Naj odseva 
v naših delih, kar se po veri 

sveti v naši duši..« 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj pomeni: Jezus je šel v nebesa? 
 

Z Jezusom je eden od nas prišel k Bogu 

in je za vedno tam. V svojem Sinu je 

Bog nam ljudem človeško blizu. Poleg 

tega pove Jezus v Janezovem 

evangeliju: »… in ko bom povzdignjen 

z zemlje, bom vse pritegnil k sebi« (Jn 

12,32). (KKC 659–667) 
 

V Novi zavezi Jezusov vnebohod 

označuje konec štiridesetdnevne posebne 

bližine Vstalega do svojih učencev. Ob 

koncu tega časa Kristus z vso svojo 

človečnostjo vstopi v Božjo slavo. Sveto 

pismo to izrazi s podobami 'oblaka' in 

'neba'. »Človek,« pravi papež Benedikt 

XVI., »dobi prostor v Bogu.« Jezus 

Kristus je zdaj pri Očetu, od koder bo 

nekega dne prišel »sodit žive in mrtve«. 

Kristusov vnebohod pomeni, da Jezus ni 

več vidno na zemlji, toda kljub temu je 

navzoč in je tu. 
 

 *  *  * 
APOSTOLSKA DELA 

Uvod 

1 1 V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, 

kar je Jezus delal in učil   

2 do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je 

apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po 

Svetem Duhu.   
(2-3) V Lk sta Jezusovo vstajenje in vnebohod dozdevno 

strnjena v en sam dan, v Apd pa je med njima štirideset dni 

časovnega razmaka. Izraza štirideset dni morda ne gre 

razumeti strogo kronološko, ampak ima simboličen pomen: 

kakor se je Jezus štirideset dni z molitvijo in postom 

pripravljal na javno delovanje (prim. Mt 4,1-11), tako zdaj 

apostole štirideset dni utrjuje v veri in pripravlja na javno 

nastopanje. 

3 Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji 

dokazal, da živi: štirideset dni se jim je 

prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu.   

4 Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne 

odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na 

Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene;   

5 zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v 

nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu«.   

6 Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali 

boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?«   
Apostoli so še zmerom pod vplivom narodno-državnih 

pričakovanj, zato očitno mislijo na posvetno obnovo 

izraelskega kraljestva, Jezus pa jim govori o Božjem 

kraljestvu (v. 3). 

7 Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za 

čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji 

oblasti. 

8 Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh 

prišel nad vas, in boste moje priče v 

Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter 

do skrajnih mej sveta.«   
Kakor je Jezus pred začetkom svojega javnega delovanja 

prejel »moč Svetega Duha« (prim. Lk 4,1.14), tako jo 

morajo prejeti tudi apostoli. Sveti Duh bo neposredno 

navdihoval njihovo delovanje med pogani;   
9 Po teh besedah se je vzdignil pred 

njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim 

pogledom  

10 Ko so po njegovem odhodu strmeli v 

nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih 

oblačilih,  

11 ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite 

in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od 



vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga 

videli iti v nebo.« [r] 

 

KAKO ČUDOVITO MARIJINO 
SRCE POMAGA SVOJIM 

OTROKOM 
 

»Pardon  tovarišija !                           

S SVOJIMI  ZAMAZANMI    

SMRDLJIVIMI  ŠKREMPLJI PROČ! 

to je moje.« 

nekaj o čudovitih MARIJINIH  

posegih v svetovna  dogajanja.  
 

Posvetitev Rusije, Cerkve in vsega 

sveta Marijinemu 

brezmadežnemu Srcu na praznik 

Gospodovega oznanjenja, 

25. marca 1984 
 

Papež sv. Janez Pavel II. je že 25. marca 1983 

oklical izredno sveto leto odrešenja, 1950 let 

po Kristusovem odrešenju. 8. decembra 1983 

je s posebnim pismom poslanim 2.600 

škofijam obvestil vse škofe, da bo na praznik 

Gospodovega oznanjenja, 25. marca 1984, 
obnovil posvetitev sveta Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu in naj se mu 
pridružijo v molitvi. V nedeljo, 25. 

marca 1984, je sveti oče na Trgu 
svetega Petra daroval slovesno sveto 
mašo ob navzočnosti kardinalov in 
škofov ter okrog dvesto tisoč 
romarjev. Za to priložnost so iz 

fatimske kapele prikazovanj pripeljali 

originalni milostni kip fatimske Gospe. 
Papež je po sveti maši kleče pred kipom zmolil 

posvetilno molitev kjer je bila omenjena tudi 

Rusija, tako kot je naročila Marija Luciji v 

Fatimi. Zanimivo je, zakaj se je svetemu očetu 

tako mudilo s posvetitvijo Rusije in sveta, 

zakaj ni počakal na fatimski dan 13. maja, 

zakaj ni to opravil v svetem letu 2000? 
 

Razlog je bila nevarnost svetovne vojne z 

jedrskim orožjem in posledično uničenjem 

sveta. V obdobju 1983-1984 je, kot pravijo 

zgodovinarji, napetost med NATOm in 

varšavskim paktom dosegla vrhunec. Jedrska 

oboroževalna tekma je bila na višku, 

nakopičeno je bilo že preveč jedrskega orožja. 

Sovjetska zveza je zaradi zelo hude 

ekonomsko-socialne krize vedno bolj 

izgubljala svojo moč (to ekonomsko krizo smo 

v tistih letih občutili tudi v drugih 

socialističnih državah). Zato so v Kremlju 

začeli razmišljati »preventivnem« napadu na 

evropski Zahod z atomskimi konicami. Rusi 

so takrat že imeli načrt, kako bo varšavski 

pakt leta 1984 po kopnem in morju vdrl v 

Zahodno Evropo. Če bo naletel na odpor bodo 

uporabili jedrske konice. 
 

Že nekaj mesecev po posvetitvi je Kremelj 

odložil vojno hipotezo. Mnogo let kasneje smo 

izvedeli, kaj je po mnenju strokovnjakov  

povzročilo velik preobrat: eksplozije v 

orožarni v Severomorsku na polotoku Kola, 

ob Severnem morju, in sicer takoj po 

fatimskem  dnevu: 13. maja 1984. Eksplozije 

so trajale Pet dni in dve tretjini raket je bilo 

uničenih. Poznavalci razlagajo, da brez tistega 

raketnega aparata, ki je nadzoroval Atlantik, 

Sovjetska Zveza ni imela več nobenega upanja 

na zmago. Zato je bila vojaška opcija 

razveljavljena. Poleg omenjene eksplozije je 

bilo v času sedmih mesecev še šest 

katastrofalnih eksplozij, ki so zelo oslabile 

vojaško moč Sovjetske zveze. 
 

Dejstvo je, da je bil to samo začetek »milosti«, 

ki so deževale iz nebes po tistem 25. marcu 

1984. Tako je bil leta 1985 v Moskvi  poklican 

na oblast Mihail Gorbačov. Ravno na praznik 

brezmadežnega spočetja Device Marije, 8. 

decembra 1987, je podpisal prvi temeljni 

sporazum z ZDA za omejitev oboroževanja. V  
 

Timesu je podal izjavo: »Prepričan sem, da 

nam Bog tam zgoraj v nebeških višavah ne bo 

odklonil potrebne modrosti, da bi našli poti 

do sporazuma.« 
 

Nekaj neverjetnega, po človeško nemogočega, 

se je zgodilo v zelo kratkem času in na 

značilne datume: Leta 1988 je Gorbačov 

razglasil, da se Sovjetska zveza ne bo več 

vpletala v notranje zadeve sosednjih 

socialističnih držav vzhodnega bloka. Z 

zakonom je bila dovoljena karitativna 

dejavnost (prva je dobila vstop mati Terezija 

z 20 postojankami, kolikor je skrivnosti 

rožnega venca). 9. novembra 1989 je padel 

berlinski zid. 8. decembra 1991 je bila 

Sovjetska zveza uradno razpuščena, 25. 

decembra 1991 na praznik Gospodovega 

rojstva so odstranili partijsko zastavo z droga 

v Kremlju. Vse je potekalo brez prelivanja 

krvi. Začelo se je zmagoslavje Marijinega 

brezmadežnega Srca. Zaradi vdanosti Materi 

Božji je rusko ljudstvo ohranilo vero, kljub 

mračnim letom komunističnega zatiranja. 
Po COMMUNIO 26/3 


