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        APRIL-MALI TRAVEN  

ZNAMENJA:BOG GOVORI, PRISLUHNI!

11.NED= JEZUSOVO USMILJENJE 7.-za
farane. Str-Kramberger-Jerič, Franc,Frančiška Erker-
starše Rak,-Erker,  10.-starše,sestro in brate Javernik

12.PON=ZENON                  8.-po n. Brezmadežne

13-TOR=     MARTIN    8.-po nam.(J.R.)
14.SRE   =     LIDVINA                  17.-  za zdravo pamet  
15   Č  ET  =  HELENA  (JELICA  )     17.-  Matilda,Franc Pahič  

8.dan
16.-PE  T  =  ZA DUH.  poklice,Marjeta   Košič,Marija  

Šetar,

17.SOB= 8.-MATERI USMILJENJA za zdravo pamet
Štefka Dolšak

18.NED=       7,.za farane,10.-  Kael Brglez,Elizabeta
Fregl,R.,  Stanko Smole, Slavko Rak, Anton

Marguč,Viktorija Uršič
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

AKCIJA –vsak dan  OD 200.45 DO 21h MOLIMO  ROŽNI VENEC-
župnik,  bom molil v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI 
DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, pridruži v duhu skupni  
molitvi OB 20.45!   KO skupaj DARUJEMO MOLITVE IN DELO 
DNEVA NEBEŠKEMU OČETU Ob21.blagoslov

 Posvetitev sveta in posebej še RUSIJE Srcu
Marijinemu, 25.III.1985. Boljševizmu je

odklenkalo, v Rusiji v prvi polovici maja
1984. po posvetitvi je uničeno v raznih

eksplozijah dve tretjini orožja. Varšavski pakt
ni mogel več začeti iii. svet.vojne

 »Ker si me videl, veruješ?

 Čez osem dni so bili 
njegovi učenci spet notri 
in Tomaž z njimi. Jezus je 

prišel pri zaprtih vratih, 
stopil mednje in jim rekel: 

»Mir vam bodi!« 
Potem je rekel Tomažu: 

»Polôži svoj prst sèm 
in poglej moje roke! 
Daj svojo roko in jo 

polôži v mojo stran in ne bodi 
neveren, ampak veren.« 

Tomaž mu je odgovóril 
in rekel: »Moj Gospod 

in moj Bog!« 
Jezus mu je rekel: 

»Ker si me videl, veruješ? 
Blagor tistim, ki niso videli, 

pa verujejo!«
(Jn 20,26–29)

DANES-ZDAJ-ZNAMENJA:BOG
GOVORI, PRISLUHNI!:Marija iz Guadalupe,
Hostija začela krvaveti –postala srčna mišica,

(na vsaj 4.krajih,) prikazanja: Medjugorje,
Kureščak. Po  posvetitevi  je PRENEHALA,
hladna vojna, razpad Rusije, komunizem –

boljševizem začel nekrvno,umirati. posledice

nesprejemanj znamenj…,KDO ali KAJ ima moč ali
OBLAST nad ZLOM na svetu  

Jn 20,19–31
TI VERUJEŠ?

Današnjo nedeljo bi mogli imenovati 
kar »nedelja vere«, kajti osrednja 
misel evangeljskega odlomka je 

Tomaževa izpoved vere v Vstalega in Jezusov 
pouk o pravi veri. »Ker si me videl, 
veruješ? Blagor tistim, in niso videli, pa so 
začeli verovati!« Vera, tudi tista preprosta, 
vsakdanja, naravna in ne zgolj nadnaravna, ni 
v tem, da si prepričan o nečem, kar si na lastne
oči videl in z lastnimi rokami otipal. Če bi bilo 
vse človeško spoznanje omejeno na to, bi bilo 
zelo revno. Nadnaravna vera sicer potrebuje
tudi razumske dokaze, in to je predmet 
verskega pouka pri verouku, pridigah, pripravi 
na prejem zakramentov, vendar pa je pri 
pripravljanju poti do vere veliko bolj 

potrebna ponižnost duha in prošnja 
za milost, ki razsvetli naš razum. Potrebna je
odprtost srca in življenje v skladu z glasom 
vesti, ki govori vsakomur. Slovenski pregovor 

lepo pravi: »Resnica je nebeška 
rosa: da jo sprejmeš, ji pripravi 
čisto posodo.«

Dvomljivcev, kakršen je naš prijatelj Tomaž iz
evangelija, hodi tudi danes veliko po svetu.

Tomaž je podvomil v Kristusa, ker je bila
njegova vera preveč enostranska,

pozunanjena. »Razočaral si me, Gospod, ker
si pustil, da so te križali kot zločinca. Mi pa smo

upali, da boš obnovil Izraelovo kraljestvo!«
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Sodobni Tomaži svojo nevero opravičujejo z
izgovori: »Hodil sem v cerkev, molil

sem; toda Bog me ni uslišal, ko sem
bil v stiski, zato sem vse skupaj
pustil.« Drugi pravijo: »Hodil sem v
cerkev, toda župnik je bil trd in

nečloveški, ni razumel mojih težav, zato

ne prestopim več cerkvenega praga.« Modri
ljudje znajo iti preko duhovnikovih

napak, tiste s slabotno vero pa le-te
zelo motijo. Ne le za duhovnike,

ampak tudi za vse druge učitelje vere
in vse nas, ki smo priča Jezusa v

vsakdanjem svetu velja, vprašanje, ki
nam ga zastavlja slovenski pregovor:

»Ako ti svojemu evangeliju ne
veruješ, kako bom jaz, kako bo

tujec?« Po: S. Čuk, Misli srca

PLITVA VERA
Človek, ki ljubi Jezusa, trpi, kadar se srečuje
s plitvo vero in kadar ne najde gorečnosti  v
srcu drugih. Posebno bolečino povzroča plitva
vera družinskih članov: matere, očeta, bratov
in  sester,  sorodnikov,  saj  so  prav  ti  ljudje
človeku, ki ljubi Gospoda, najbližji.
Želi jim dobro.

Rad bi jim povedal, da je Kristus pravi,
živi in edini Bog, a ga preslišijo.

Njegovi kriki obnemijo v notranjosti duše.
Izzvenijo v oholost napuha brezbrižnih.
V srcu se gorečnež zjoče, a ostaja 
nerazumljen, nepotolažen.

Znajde  se  v  primežu  zavrženosti,  ki  je  doletela
Jezusa.
Kako naj torej ljudem, ki jih imamo radi, dopovemo,
naj  ne  zavračajo  Božjih  resnic,  krščanske  vere,
Jezusove veličine, njegove Cerkve?
Ni zdravila za tovrstno neodzivnost, brezčutnost,

kajti vsak sam gospoduje svojemu srcu.
In če v njem ni Boga ali je odrinjen, se Gospodar
življenja ne vsiljuje.
Čeprav  človeka  neizmerno  ljubi,  spoštuje
njegovo svobodo.

Tudi če to pomeni, da ostane človek v zemeljski
minljivosti materialnega in ne more iskati tistega, kar
je zgoraj, ker se ves čas peha za tem, kar

je spodaj.
Toda Gospodar življenja vedno znova

nagovarja človeka, saj je nad njim Božje
usmiljenje. Peter Millonig, Zasidran v veri

Skupna lastnina
Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela

kakor eno srce in eno dušo. Nihče ni trdil, da
je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo

vse skupno. 
V opisu idealnih lastninskih razmerij v

najstarejših krščanskih občestvih srečujemo
predstave, podobne antičnim predstavam o

idealnem prijateljstvu, kakor ga npr. opisuje
Aristoteles v Nikomahovi etiki 

33 Apostoli so z veliko močjo pričevali o
vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost je

bila nad vsemi.
 34 Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja.

Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše, so
prinašali izkupiček

35 ter ga polagali k nogam apostolov; in
sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.  

Naša vera premaga svet
1.pismo Ap JANEZA5 1 Kdor veruje, da je Jezus res 
Mesija, je rojen iz Boga; in vsak, kdor ljubi 
tistega, ki rodi, ljubi tudi tistega, ki je od 
njega rojen.  
tudi tistega različica tistega. - od njega rojen: ni mogoče 
ljubiti Boga, ne da bi ljubili tiste, ki so rojeni od Boga, 
kristjane.
2 Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo po 
tem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove 
zapovedi.  
zapovedi: horizontalna ljubezen (do bližnjega) je pogojena 
z vertikalno ljubeznijo (do Boga).
3 To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih 
zapovedi. In njegove zapovedi niso težke, 
4 kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga 
svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.  
5 Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da 
je Jezus Božji Sin?  
Pričevanje za Sina
6 Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s 
krvjo, ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. 
Duh to pričuje, kajti Duh je resnica.  

VERUJOČEMU, KI VERUJE TUDI PROTI, VSAKE NADE
SPREMENI V VELIKONOČNI ALELUJA.                  
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