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30. NED= KANCIJAN OGL.M.. 7,.za farane, Alojzija

obl, Franc, bratje in sestre Ganzitti,  10.-Konrad Petek,
Stanko Zorec,  Mijodrag Aksentijević

31. PON= OBISKANJE DM       8.-po n.Brezmadežne 
1. TOR= JUSTIN                             8.- v zahvalo, 

2. SRE   =     ERAZEM                           8.-   za zdravje

3.   ČET=SV.REŠNJE TELO IN KRI-TELOVO     
           9  .-  Za farane,  zdravo vreme     17  .-   Pavel,Kristina  

Sagadin    SPOVED  
4. PET=   KVIRIN       17      18.-  ZA zdravo pamet  

5. SOB=BONIFACIJ       10.- PRVO SV OBHAJILO  4 R
PO NAM, PRVOOBHAJANCEV

6. NED=       7.-za farane.   za večni pokoj ab.otrok,
Franc.Julijana Rak obl,Franc in Frančiška Erker

10.  -      Stanko Smole, Marija Rak,k.v.  
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

glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.«

Jezus je pristopil 

in jim spregovóril: 
»Dana mi je vsa oblast 
v nebesih in na zemlji. 

Pojdite torej in 
poučujte vse

narode. 
Krščujte jih 

v imenu Očeta in
Sina 

in Svetega Duha
in učite jih 

izpolnjevati vse, 
kar koli sem vam zapovedal! In

glejte: jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta.«

(Mt 28,18–20)

Vsemogočni in močni Bog Oče, naj vsi spoznajo,
da si ti eno s sinom in Svetim Duhom, da bi vsi v
tebe upali,  verovali  in  te  ljubili.  Vsem pa, ki  so
preganjani  zaradi  tvojega  imena,  vselej  podeli
svojo pomoč in svoj blagoslov.

Po: Bogoslužno leto B

Danes obhajamo praznik Svete
Trojice, ki nam govori o skrivnosti

enega Boga v treh Osebah, ki so
Oče, Sin in Sveti Duh. Sveta Trojica
je občestvo Božjih Oseb, ki so ena z
drugo, ena za drugo, ena v drugi. Ta

vzajemnost je Božje življenje,
skrivnost ljubezni živega Boga.

Papež Frančišek

Spoznaj torej danes in si vtisni v srce:
Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj
na zemlji, drugega ni! Izpolnjuj njegove

zakóne in zapovedi, ki ti jih danes
zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj
tvojim sinovom in da si podaljšaš dneve v
deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, za

vse dni!
 

Mt 28, 16–20
PRESVETE TRI BOŽJE OSEBE, VODITE ME!

Bog Oče je v svoji brezmejni dobroti od
vekomaj mislil na nas. Sklenil je, da nas
enkrat  v  času  pokliče  v  življenje  po
sodelovanju  dveh,  ki  ju  je  povezal  z
darom  stvariteljske  ljubezni.  Večkrat
slišimo iz ust ljudi: »Ko bi živel sto let
prej,  bi  živel  lepše,  bolj  krčansko!«  A
prav  v  tem  času,  v  katerega  nas  je
postavil najmodrejši Bog Oče, moramo
izpolniti  tisto zamisel, ki jo ima o nas.
Nihče drug ne bo tega storil  namesto
nas.

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


V velikonočni hvalnici na veliko soboto

Cerkev poje: »Nič nam ne bi
koristilo, da smo se rodili, ko bi

ne imeli sreče, da smo
odrešeni.« Odrešenje je na
poseben način delo druge
Božje osebe, ki je postala

človek. Jezus je naš brat  in
prijatelj. Pokazal nam je smisel

življenja in ga povzel v eni
sami besedi: LJUBITE! Z

medsebojno ljubeznijo
postanemo pričevalci tiste

odrešilne ljubezni, ki jo je do
nas pokazal Božji Sin. Samo

žrtev, samo darovanje samega
sebe odrešuje. S tem nas je

odrešil in nam pokazal pot. Po
velikem petku in velikonočnem
jutru ni več nobenega trpljenja,
zapuščenosti ali žalosti, ki bi

ne bila del odrešenja.
 

Po: S. Čuk, Misli srca

Poglejmo prićevanja znanstvenikov: 

VEČ NA   Google   EVHARISTIJA ČUDEŽI  

»…vzorci izhajajo iz hostije. To je slepi test 
in laborantu daš vzorec, da ga analizira in 
nobenih drugih podatkov. 
Kaj so bili rezultati?
»Gospod doktor, vzorci, ki ste nam jih 
prinesli, so mišično tkivo srca. Mišice 
miokarda levega ventrikla.« 

zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. Dali smo mu

vzorec in je rekel: »Oseba, ki je
imela to srce, je morala biti

zelo maltretirana, ker je
njegovo srce pokazalo, da

je bil zelo pretepen. Bil je
mučen.«… 

»Toda nekaj pa mi moraš
razložiti: kako je možno, da

je med tem, ko sem jaz
proučeval ta vzorec, tkivo
utripalo in bilo. Torej mi

razloži, kako si lahko vzel
ven srce mrtvega moškega
in mi prinesel še živega v

NewYork v moj
laboratorij?«… »Prof. Zugibe,

to ni to, kar vi mislite, to je
posve  č  ena hostija, ki je pri  č  ela  

krvaveti.«     
»…Če greste v Lanciano, ga lahko vidite….

Škofijska konf. V Italiji Je v 1970. -
Poudarjam, to se je zgodilo v 8. stoletju

in se ohranilo - Povabila  dr. Linolli-ja,
eksperta v biokemiji in patologiji, da prouči

vzorec. Povedal je, da je to »srčna mišica,
enako kot vzorec, ki ga imate«. Zato

vzorec, ki ga imam iz 90. iz Buenos
Airesa, je isti… pripada isti osebi.

Kaj meniš?«

    »Ura je že, da se zbudite iz
spanja,« (RIMLJANOM 13,11-12)

JEZUS JE ŽE 2020 LET TUKAJ, 
 ŽIV  V SVETI HOSTIJI!
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