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4.NED= 7.-za farane, Franc Kosi , za  mir umrlih otrok 

pred r.,  10..- Marija Požgan,Franc in Marjeta Potočnik,  
za       zdravo vreme,   Stanko Smole,  Slavko Rak
5.PON=CIRIL IN METOD    8.- po nam s.M.

6.TOR= MARIJA GORETTI  8.-v zahvalo MARIJI

7.SRE   =  VILIBALD.                8.-   Jožica Sagadin           

8.  ČET=   KILIJAN               8,-   n.Brezmaadežne

9.-PET=   VERONIKA   1  9,.   Matilda,Franc Pahič. molitev.  
10.SOB= AMALIJA (ALMA)    10,-za blagoslov v

zakonu:  KATJA BELA – MIHA JESENEK

11.NED= BENEDIKT    7,.za farane, za otrok ubite pred

rojstvom. 10.Franc Pliberšek,obl.Albin Pernat, blagoslo
ČMRLJEV, za srečno vožnjo angelom varuhom

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 20.45 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 

PRIDRUŽIMO SE DRUŽINI:

BREZMADEŽNE

Ko je prišla sobota, 
je  JEZUS začel učiti v shodnici.

Mnogi, ki so ga poslušali, 
so začudeni govorili: 
»Od kod njemu to? 

Kakšna je ta modrost, 
ki mu je dana? 

In kakšna mogočna dela 
se godijo 

po njegovih rokah!«
Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni

brez časti, 
razen v

domačem kraju, 
pri svojih

sorodnikih 
in v svoji hiši.«

(Mr 6,2.4)

Mr 6,1-6
VSAK KRISTJAN JE

PREROK
Današnja Božja beseda govori o preroku 
kot Božjem poslancu. Svojemu 
izvoljenemu ljudstvu je Bog pošiljal 
preroke, da bi Izraelce spominjali na  
zavezo, sklenjeno na gori Sinaj.

Tam jim je Bog zagotovil: če boste
hodili po mojih potih, če boste

spolnjevali moje zapovedi, vas
bom vedno varoval; če pa boste
na svoje obljube pozabili, vas

bom prepustil samim sebi.
 Ko so Izraelci prišli v obljubljeno deželo,

kjer jim je zemlja bogato obrodila, so v
udobju kmalu pozabili na svojega

Dobrotnika in se oprijeli navad svojih
poganskih sosedov. Bili so gluhi za

opomine Božjih poslancev prerokov,
skušali so jih celo na razne načine utišati,

da jim ne bi vznemirjali vesti. Bog pa je
njihovo oznanjevanje potrjeval s tem, da

so ljudstvo zadele razne preizkušnje.
Kadar je ljudem »šlo za nohte«, so se spet

spomnili na Boga. Trdovratnim Judom
smo prepogosto podobni tu mi, ki se na

Boga spomnimo tedaj, ko nas zadene kaj
hudega.

 .
Pri krstu smo postali deležni 
Kristusove preroške službe. Bodimo
njegovi pričevalci, preroki 
sodobnega časa; pa ne le v času 
preizkušnje, temveč sleherni dan.

Po: S. Čuk, Misli srca

Kristjan je duhovnik, prerok in kralj

Zakrament sv. krsta se po koncilu pogosto
podeljuje med mašo, zato se verjetno vsi

ZAHVALA! Hvala, dragi farani laporske župnije, Bogu in vam, sem neizmerno hvaležen, da sem smel biti  med vami in 
služiti BOGU to polno TRI-DESET-LETJE! Še dobra dva tedna pa bom predal župnijo svojemu nasledniku- preselil se 
bom iz župnišča v mežnarijo. Tako še bom nekaj časa, koliko bo BOG dal, maševal tukaj. Hvala g. Benjaminu za razumevanje, lepo 
pa prosim tudi, pomagajte mu pri iskanju stanovanja in selitvi!       Pozdrav v Gospodu  Janez Osvald 

https://zupnija.laporje.si/
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spominjate, da je pri krščevanju poseben obred
maziljenja s sveto krizmo, pred katerim

krščevalec razloži, da novokrščenci prejemajo
delež pri Kristusovi trojni službi: duhovnika,

preroka in kralja
. Že pri krstu torej vsi prejmemo poslanstvo, da

Bogu opravljamo daritve (»Daritev bodi ti življenje
celo«), da v njegovem imenu oznanjamo blagovest
odrešenja (ne toliko z jezikom, temveč predvsem z

zgledom) in da posnemamo Kristusa, ki  je prišel, da
bi stregel, in ne, da bi se mu streglo, ter tako z
dejavno medsebojno ljubeznijo izvršujemo

kraljevsko službo.

S  svojim  načinom  življenja  napovedujemo
prihodnost,  ki  bo  nastopila  po  kratki  dobi  tega
življenja. Kot sodobni preroki moramo imeti dober
posluh za Božji  glas in  iskreno voljo,  da to,  kar
slišimo, tudi izpolnimo. In to v vseh pogledih trojne
službe našega poslanstva: duhovnika, preroka in kralja.

Silvester Čuk

REKA

Z glasnim šumom se prebijaš mimo skal,
zvonko udarja tvoja moč ob trdi kamen.

Razlivaš se v zeleni biser modrine
in pomirjena odtekaš po sledovih

včerajšnjih voda
v komaj slutene daljine.

Kakor reka hitijo dnevi mimo mene,
da se ob letu začudeno oziram: Je že mimo?

Koliko neponovljivega se je zvrtinčilo v
brzicah,

ne da bi se me dotaknilo s svojim
sporočilom.

To so mrtvi rokavi na moji reki.

Večnost mi je posodila čas
za to kratko bivanje na reki življenja.
S krstno vodo si me povabil na pot,

starši so mi pomagali narediti prve korake.
Zdaj pričakuješ mojo svobodno

in odgovorno hojo.

Odslej vem, da ima
reka svoj cilj

in v oceanu Tvojega
naročja svoj zadnji

smisel.
Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim Tebe



Moliti za človeka, 
na katerega smo jezni, 
je lep korak k ljubezni 

in dejanje evangelizacije. 
Storimo to že danes!

(papež Frančišek)



Od  otrok se je treba učiti.
Če bi del skrbi, usmerjenih v to, 

da otroke učimo, posvečali temu, 
da se od njih učimo, 

bi bil stik z otroki prijateljski in 
življenje staršev in otrok bolj polno.

(Ivan Golub)



Kaj je tako koristno za vse 
kakor premišljevanje? 

Vsemu našemu življenju 
daje čast in smer, 

ob njem dobimo bogato znanje 
tako o Božjih, 

kakor o človeških stvareh.
 (sv. Bernard)



V današnjih dneh slišimo mnogo pritožb zaradi
pomanjkanja drobiža. Še v trgovinah in

gostilnah ne moremo plačati, če nimamo
drobiža. Toda jaz poznam nek denar, ki je

pa boljši od cekinov, od zlata in srebra.
Vsakdo ga lahko ima toliko, kolikor ga

potrebuje, da vse poplača, in to je zahvala.
Na žalost pa je tudi ta novec v modernem

svetu docela izginil, posebno hvaležnost
Bogu. Bog se po preroku Izaiju po pravici

pritožuje: »Čujte, nebesa, prisluhni, zemlja!
Otroke sem vzgojil in spravil na noge, oni pa

so me zaničevali. Vol pozna svojega
gospodarja in osel jasli svojega lastnika, a

moje ljudstvo ne razume« (prim. Iz 1). Dragi, to
naj nam bo tuje! Mi se želimo Bogu zahvaliti

vse dni življenja, za vsakdanji kruh, za telesno
hrano, obleko. Vse prihaja od Boga. –Gospod

daje, da dežuje, in svojemu soncu, da sije.
Zato ve cvetlice, drevesa, trte in setev, slavite

Gospoda, človeški otroci, zahvaljujte se
Gospodu, ker je dober, ker na veke traja

njegovo usmiljenje (prim. Ps 118)!
bl. Anton Martin Slomšek

»Še tri minute  naj se
pečeta na tej strani,
pa lahko greva jest.
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