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21..MISIJONSKA NED.= URŠULA 7-Za žive in pok.
farane, Franci,Tilčka, starši Kramberger,Jerič
10.- Danijel Gumzej obl., Julijana Vantur,
Amalija Španring Bojan Sinič
22. PON= JANEZ PAVEL II, MARIJA SALOMA 8.n.Brezmadežne,

23.TOR= JANEZ KAPISTRAN
8.- po namenu
24.SRE= ANTON M.CL.
8.- po namenu
25.ČET=DARINKA 8.- po namenu
26. PET= LUCIJAN,DEMETRIJ 18.-za d. POKLICE,
Amalija Španring Julijana Vantur,
27-- SOB= SABINA AV
Ž=17.Alojz,pok.Ogrizek
ZIMSKI ČAS

28-29.NED= SIMON IN JUDA TADEJ AP. 7-Za farane in
za pred rojstvom umrle farane, 10.- Otto Eichenauer,
Roman Bevc obl., Jožefa Trunkl,sor.,obl.,
Martin, Angela Gosak 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

DANES POPOLDAN 21.X. ob 15.uri bo
tukaj v Laporski cerkvi srečanje članov
ŽPS in ključarjev Bistriške dekanije.
Tema srečanja je POKRSTNA pastorala
po naših župnijah.
Gost srečanja bo g. prof. dr. Vinko
Potočnik.

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

Misijonska nedelja je največja
solidarnostna akcija na svetu. Z
molitvami in
zbranimi darovi
omogoča obstoj in
delitev dobrin
Cerkvam po vseh
kontinentih.
Cerkev je tukaj za
najbolj revne.
Zato Papeške misijonske družbe
prosijo za pomoč župnije po vsem
svetu, da bi cerkvene skupnosti
lahko obstajale tudi v najrevnejših
delih sveta. Z veseljem zato radi
prispevajmo svojo molitev in svoj
dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa
lahko širilo po vsej zemeljski obli.
Povzeto po: www.misssio.si

Vsi bi morali biti
misijonarji v kraju in
okolju, kjer živimo.
Drug drugemu smo
potrebni,
potrebujemo

pomoč, drug od drugega se učimo,
delamo in živimo za druge. Zato smo na
svetu. Naše poslanstvo in dobra dela so
misijonarstvo. Jezus sam naroča:
»Pojdite in učite vse narode.«
Vsak lahko nekaj stori v svojem okolju
za rast vere, ki človeka bogati, osrečuje
in osvobaja.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B

KRESNIČKE MODROSTI:
Iz otroških ust. Vnukinja babici: »Babi, ali
atiji tudi hodijo v cerkev?«
JEZUS DOBRI PASTIR je slovenski narod
ohranil do danes. Iz slovenskega naroda je
namreč vedno na novo klical, dvigal
duhovnike in jih pošiljal našim prednikom
oznanjat evangelij v slovenskem jeziku.
RAZČLENIMO: NA-RODA na-roditi, narojevati se. Hvala našim prednikom, ker so
nas NARODILI. Hvala jim, ker se niso
ravnali po ozkosrčnem 'samo dva otroka'.
SPOMNIMO SE: KOLIKIH OD NAS NE BI
BILO, ČE BI SE NAŠI STARŠI RAVNALI
PO »SAMO DVA OTROKA!«
POGLEJMO: ČLOVEK PRED BOGOM,
STVARNIKOM, ODREŠENIKOM,
ŽIVLJENJETVORCEM; DANO MI JE
POSLANSTVO, DANA MI JE MISIJA,
MISIJONAR SEM ŽE
OD SVOJEGA KRSTA NAPREJ.
NAJ PREBEREM ŠE ENKRAT!

HVALA UDARNIKOM ZA pripravo in dovoz drv: BRANKO MLAKER, MILAN PIVKO, TONA POŽGAN, ŠTEFAN RAK, BRANKO, MIRKO, MIRAN ŽIST,

PA ŠE ENKRAT TUKAJ NAPISANO!
ODGOVOR JE TUKAJ.
JEZUSU, USMILJENJU ZAUPAMO, da ne
bi padli v malodušnost, ali obup nad našimi
grehi in propusti/ Za začetek: TEBI JEZUS
USMILJENI IZROČAM VSE, KAR JE BILO V
MOJEM ŽIVLJENJU DOBRO, MANJ DOBRO IN
VSO ZLO IN VSE PROPUSTE, VSE DOBRO, KI
SEM GA BIL DOLŽAN STORITI PA SEM GA
OPUSTIL, SVJO SEDANJOST, SVOJO
BODOČNOST. TVOJE USMILJENJE MORE

NAREDITI IZ VSAKEGA ČRNEGA
PETKA VELIKONOČNI ALELUJA.
MARKO 10,42

Jezus jih je

poklical k sebi in jim
rekel:

»Veste, da tisti, ki
veljajo za vladarje,
gospodujejo nad
narodi in da jim
njihovi velikaši
vladajo
43 Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati velik
med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami,
naj bo vsem služabnik.
Saj tudi Sin človekov ni prišel,
da bi mu stregli, ampak da bi
stregel in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge.«

IZAIJA 10 GOSPODU je bilo po volji, da
ga stre z bridkostjo: če dá svoje življenje
v daritev za greh, bo videl potomce in bo
podaljšal svoje dni,
GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi

GOSPODOV služabnik se ni upiral,
ko mu je Bog vzel življenje, zato ga bo
dobil nazaj, kajti GOSPOD usmrčuje in
oživlja (5 Mz 32,39). S svojo smrtjo bo

(10-12)

pravični GOSPODOV služabnik
rešil tudi življenja drugih.
11

Za muko svoje duše bo videl luč, se
sitil, s svojim spoznanjem bo moj
pravični služabnik
opravičil številne,
njihove krivde bo naložil nase.

SLUŽITI VSEM, BREZ IZJEME
Če hočemo pravilno razumeti evangelij, je
nujno, da dogodkov in izjav ne gledamo
posamično, temveč v njihovi povezanosti
med seboj, iz česar lahko razberemo njihov
smisel in njihovo težo.
Jezus učencem ničesar ne zapove kar tako.
Temelj njegovih besed je njegovo življenje
in delovanje.
Njegove besede govorijo o tem, kaj prinaša
hoja za njim v življenje tistih, ki želijo živeti
skupaj z njim.
Če se kdo torej odloči za življenje z
Jezusom, to zadeva vse dimenzije
njegovega življenja, ali pa ni povezan z
njim.
Evangelij nam pripoveduje, da so se
učenci začeli izrazito zanimati za
osebno veljavo in položaj.

Jezus jih ob tem opozori, da so
dolžni služiti. V stremljenju po
veljavi in imenu učenci začnejo
pretirano iskati sami sebe. Jezus v
osnovi ne odklanja ambicioznosti. Ne
želi imeti togih, ohromelih učencev,
učencev brez življenjske energije.
Vendar določi, kaj je pravi cilj
življenjskega naprezanja;
takšnega cilja si izven njegove
skupnosti pač ni mogoče zamisliti.

Med »biti prvi« in »biti zadnji in
vsem služabnik« obstaja neločljiva vez.
Pri tem gre za veličino kot tako. Služenje je
edino merilo za resnično veljavo in
veličino. Nobeno drugo delovanje, na
katerem koli področju, ne more pripeljati do
večje osebne veljave. Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo
Te Jezusove besede so pravo nasprotje tega,
kar si želijo slišati učenci.
Kažejo, da se bodo učenci ravno na tem
področju morali nečemu odpovedati. S tem
ko Jezus kot pogoj za »biti prvi« postavlja
»biti zadnji«, je očitno, da od učencev
zahteva popolno spreobrnjenje. Učenci bi radi
takoj postali prvi. Prvi pa lahko postane samo,
kdor najprej postane zadnji in vsem služabnik.
In na tak način lahko služi samo, kdor drugemu
iz srce želi dobro, kdor je s srcem pri stvari in
za drugega stori vse, kar je v njegovi moči. In
ker smo tudi mi Jezusovi učenci, smo dolžni
vsem služiti na tak način. Služili naj bi vsem, ki
jih srečamo, vsem, ki potrebujejo pomoč. Ne
gre, da bi tako služili le tistim, ki so nam všeč.
Vsi, ki jih srečamo, imajo pravico, da jim
služimo iz srca.

