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        APRIL-MALI TRAVEN  

ZNAMENJA:BOG GOVORI, PRISLUHNI!

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

Marguč,Viktorija Uršič

19.PON=LEON                 8.-po n. Brezmadežne

20-TOR=TEO  15.-Majda Berdnik pogreb,maša

21.SRE   =     ANZELM              8.-  za zdravo pamet   (  OA)  
22.  ČET=  LEONID                                          8.-   V zahvalo  

23.PET=  JURIJ   17.-  ZA DUH.  poklice,   Anton Javernik,  

24.SOB= 8.-MATERI USMILJENJA v zahvalo(ZG)

25.NED= MARKO 7.-za farane. Marija,Anton O.obl.,

za večni pokoj ab.otrok 10.-Marija Šetar, Ivan,Marija
Merc obl.sor      Manica, Marija,  Samo, Ludvik Polanec,
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

JEZUSOVE rane so vidna sled
njegove odrešilne ljubezni. Iz
Jezusove prebodene strani je

bila   rojena Cerkev in vsi  
zakramenti, ki nas

posvečujejo  . Če   smo v
življenju zvesti obljubam,

danim pri prejemu teh

zakramentov, če zvesto hodimo za Kristusom,
potem se bodo ta neizbrisna znamenja, s katerimi

smo bili zaznamovani, na veke svetila.

»Mir vam bodi!«
(LUKA 24,36–40)

 Ko so se oni 
pogovarjali o tem, 

je sam JEZUS stopil mednje in 
jim rekel: »Mir vam bodi!«

Vznemirili so se in 
obšel jih je strah. 

Mislili so, da vidijo duha. 
Dejal jim je: 

»Kaj ste preplašeni 
in zakaj se vam 

v srcu oglašajo dvomi? Poglejte
moje roke 

in moje noge, da sem res jaz.
Potipljite me in poglejte, 

kajti duh nima mesa in kosti, 
kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel, jim je pokazal 

roke in noge.

KAKŠNI PA BOMO MI OB KONCU ČASOV?

V različnih obdobjih so bogoslovni učenjaki
premišljevali in pisali o marsičem. Zanimalo jih

je tudi, kakšna bodo naša telesa, ko
bomo ob koncu sveta vstali, kakor

izpovedujemo v veri. Mnogi so menili, da
bomo imeli vsi telesa ljudi, ki štejejo

kakšnih trideset let, ko so na višku svoje
moči. Skrbelo jih je tudi, ali bomo tudi

po vstajenju moški in ženske, pa še

marsikaj. Vse to so ugibanja, ki jih lahko
imamo za bolj ali manj utemeljena ali pa

tudi za prazno besedičenje. 
Drži pa, kar je zapisal apostol Pavel: da bo 
vstali in poveličani Kristus, »z močjo,
s katero si more podvreči vse, 
preobrazil naše bedno telo, tako da 
ga bo naredil podobnega telesu 
svojega veličastva«.

Iz tega, kar so o Jezusovem poveličanem
telesu po njegovem vstajenju zapisali

evangelisti, lahko sklepamo, da bodo naša
telesa po vstajenju na »poslednji dan« nekaj

izredno lepega. Zanje ne bodo več veljali
zakoni prostora in časa, ki nas zdaj omejujejo.
Kako bo to, ne vemo in naj nas niti ne skrbi.
Skrbi pa naj nas nekaj drugega: naj bodo

naša telesa, naše telesne moči, čuti in
sposobnosti zvesto orodje duše tega Božjega
ognja ljubezni, ki ga nosimo v sebi. Apostol

Pavel nam kliče, naj imamo vedno pred očmi
dejstvo, da so naša telesa Božje svetišče,
tempelj, v katerem prebiva troedini Bog.

Ob tem pristavlja: »Poveličujte torej Boga
v svojem telesu!«

Kristusovo poveličano telo, s katerim se je po 
vstajenju večkrat prikazal svojim prijateljem, 
apostolom in učencem, je imelo vidne sledove
ran na rokah, nogah in na srčni strani. Te rane
so vidna sled njegove odrešilne ljubezni. Iz 
Jezusove prebodene strani je bila rojena 
Cerkev in vsi zakramenti, ki nas posvečujejo. 
Če smo v življenju zvesti obljubam, danim pri 
prejemu teh zakramentov, če zvesto hodimo 
za Kristusom, potem se bodo ta neizbrisna 
znamenja, s katerimi smo bili zaznamovani, 
na veke svetila in bomo nanje lahko 
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upravičeno ponosni.
Po: S. Čuk, Misli srca

  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



Velikonočna aleluja, 
ki odmeva v Cerkvi, 

izraža tiho radost vsega vesoljstva 
in predvsem hrepenenje 

vsake človeške duše, 
ki je iskreno odprta za Boga 

in je hvaležna za njegovo 
neskončno dobroto, 

lepoto in resnico.
(Benedikt XVI.)



Na obličju svojega bližnjega 
moramo iskati Kristusov obraz. Samo to načelo nam

zagotavlja, 
da zares ljubimo vse ljudi.

(Janez Pavel I.)



Kaj vse bi se spremenilo 
v naši družbi, če bi tista četrtina 

Slovencev, ki redno prihaja k maši,
dosledno ravnala, govorila in mislila 

v duhu in luči evangelija! 
Kakšna preoblikovalna moč 

bi to bila!
(Janez Zupet)

YOUCAT – katekizem za mlade

Ali obstajajo dokazi o Jezusovem vstajenju?

Za Jezusovo vstajenje ni dokazov v naravoslovnem
pomenu.  Obstajajo  pa  zelo  močna  osebna  in
kolektivna  pričevanja  številnih  sodobnikov
jeruzalemskih dogodkov. 
(KKC 639–644, 647, 656–657)

Najstarejše pisno pričevanje o Jezusovem vstajenju je
pismo, ki  ga je okrog 20 let  po Kristusovi  smrti  sv.
Pavel pisal Korinčanom: »Izročil sem vam predvsem to,
kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor
je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen,
kakor  je  v  Pismih.  Prikazal  se  je  Kefu,  nato
dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot petsto bratom
hkrati.  Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so
zaspali«  (1  Kor  15,3–6).  Pavel  tu  poroča  o  živem
izročilu, ki ga je našel v praobčini, ko je dve ali tri leta
po Jezusovi smrti in vstajenju sam postal kristjan; to je
zapisal na podlagi svojega osebnega srečanja z vstalim
Gospodom,  srečanja  ki  ga  je  vrglo  iz  tira.  Kot  prvi
dokaz  resničnosti  Jezusovega  vstajenja  so  učenci
razumeli dejstvo praznega groba (Lk 24,5–6). In ravno
žene – ki po tedanjem pravu niso bile sposobne pričati –
so  to  odkrile.  Čeprav  je  o  apostolu  Janezu  že  ob
praznem grobu  rečeno,  da  »je  videl  in  veroval«  (Jn
20,8),  se  je  gotovost,  da  Jezus  živi,  utrdila  šele  po
mnogih prikazovanjih. Množica srečanj z Vstalim se je
končala s Kristusovim vnebohodom. Kljub temu so bila
tedaj in so še danes srečanja z živim Gospodom: Jezus
Kristus živi.

»Oče, star sem dovolj, 
da bi mi lahko končno že dovolil, da poskusim

voziti avto.«

»Za začetek poskusi s tem. 
Ko ti bo šlo dobro od rok, 

bova nadaljevala z avtom.«

KLAVIR – Mlad par se odpravlja na dopust. Ko
prideta na letališče, se žena z roko udari po čelu
in  vzklikne: »Joj, škoda, da nisva vzela s sabo
klavirja!« – Mož začuden vpraša: »Klavir? Zakaj
pa?«   –  »Zato,  ker  sta  na njem najini  letalski
karti  …«

24. marec
OSKAR ARNULF ROMERO

»Oscarja imam za velikega pričevalca vere in žeje po
socialni pravičnosti. To odseva tudi iz njegovih pridig,
v katerih je govoril o tragičnih razmerah, v katerih je
tista  leta  živelo  njegovo ljudstvo.  Pravičen  družbeni
red  lahko temelji  samo na  obrambi  in  uveljavljanju
pravic in ne na nasilju in zakonu močnejšega,« je dejal
papež Frančišek, ki je zaključil dolgotrajni postopek za
razglasitev  za  blaženega  Oscarja  Romera,  nadškofa
San  Salvadorja,  ki  je  bil  24.  marca  1980  ubit  med
sveto mašo. 3. februarja 2015 je podpisal dekret, da je
bil umorjen iz sovraštva do vere in je torej mučenec.
Za blaženega je bil  razglašen 23.  maja 2015.  Ko je
nadškof Romero dobival vedno več grozilnih pisem,
mu je papež Pavel VI. Predlagal, da ga iz varnostnih
razlogov prestavi, toda on mu je odgovoril: »Odločen
sem  živeti  tukaj,  kajti  tukaj  moram  dokončati  svoj
apostolat.  … Umreti moram tukaj,  ker moram vstati
med svojim ljudstvom.« 24. marca 1980 so tako najeti
morilci  streljani  nanj  med mašo v kapeli  bolnišnice,
kjer je stanoval. To se je zgodilo pri darovanju, tako da
je sam postal daritev. Nadškofa-mučenca so položili na
mrtvaški  oder  v  stolnici  in  štiri  dni  so  se  ob  njem
zgrinjale množice vernikov, ki so ga imele za svetnika.
Pokopali  so  ga  v  stolnici,  kamor  so  kmalu  začeli
mnogi romati na njegov grob. 
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