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APRIL – MALI TRAVEN

14,CVETNA NED.= VALERIJAN  7.-Za žive in pokojne
farane, Karl Brglez,Franci,Tilka,str.Kramberger-

Jerič,  10,.-Stanko Uršič, Amalija Španring, Marija
Urlep      Albin  Pernat, Marija Vantur, Slava Kralj

30.dan         13.-Magda Kavčič pogreb
BLAG.ZELENJA  

15.PON=  HELENA    8.-  Po n. Brezmadežne,   
16.TOR= BERNARDKA         8.-po namenu 

       17.SRE=RUDOLF     9.-KRIZMENA MAŠA V MB  
18.VELIKI ČET= EVZEBIJ   18.-ZADNJA VEČERJA

– Ljudmila Šela,za duh.poklice,za žive in pok.
duhovnike iz Laporske župnije 

19.VELIKI PET= LEON IX          18.-OBREDI
V.PETKA 

20.VELIKA SOB= TEOTIM   7.-blag.ognja,
BLAGOSLOV JEDI:    / 11.Kočno,/ 12.Laporje, 13,15. Križ.V

/   14.Žabljek,/ 15,Videž./ 15.45-Hoš./  17.LAPORJE
Velikonočna vigilija ob 19.-Amalija Španring, 

21.-VELIKA NOČ    PROCESIJA 7.-za žive,
pok.župljane, za večni mir umrlih pred rojstvom, Marija
Urlep, Karl Brglez 10.-Štefan,Roza Erker,Anton,Anica

Ačko, Bojan Sinič, Julijana Vantur, Albin
Pernat,Magda Kavčič 8.d

22-V.PON.      7.- Po n. Brezmadežne.-
,KOČNO=10,.-  Branko,Franc,sor.KušarFranc Zabukovšek,

Marija Vantur

 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

 

In položili so na žrebe svoja oblačila in
nanj posadili Jezusa. 

Ko pa je šel dalje, so na pot 
razgrinjali svoje plašče. 

In ko se je že bližal 
pobočju Oljske gore, 

je začela vsa množica učencev 
z močnim glasom veselo 

hvaliti Boga za vsa 
čudovita dela, ki so jih videli.

Klicali so: 
»Blagoslovljen
kralj, ki prihaja 
v Gospodovem

imenu; 
mir v nebesih 

in slava na
višavah!« 

Nekaj farizejev iz množice 
mu je reklo: »Učenik, 

posvári svoje učence!«
Odgovoril jim je: 

»Povem vam, če ti umolknejo, 
bodo kamni vpili.« 

(prim. Lk 19,35–40)

Lk 19,28–40 in Lk 22,14–23,56

TUDI JEZUS SE JE ZNAŠEL V STISKI

Evangelist Luka nam v pasijonu 
prikazuje tudi vrhunec Jezusove molitve.
Jezus moli na Oljski gori in se bori z 
Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže angel 
iz nebes in ga krepča. Molitev ni vselej 

samo izkušnja miru. Lahko je tudi boleče
bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog pošilja 
molivcu svojega angela, da bi mu podelil 
novo moč. Vendar angel Jezusa ne 
obvaruje pred strahom. Spričo strahu se 
poti. Toda ravno sedaj moli še 
vztrajneje (Lk 22,44). Ta prizor molitve 
na Oljski gori pripoveduje Luka zaradi 
stiske, ki jo imajo mnogi z molitvijo, tako 
danes kakor takrat. 

V molitvi pogosto doživljamo temo.
Imamo vtis, da gre naša molitev v

prazno. Nič ne koristi. Nič se ne zgodi.
Bog se skriva za debelim zidom. Zdi se,

da molči. Ker ne prodremo do Boga,
nam gre kaj pogosto kakor učencem.

Zaspimo. Naša molitev zaspi. In Jezus
nas mora prebuditi: »Vstanite in molíte,

da ne pridete v skušnjavo« 
(Lk 22,46). Prišli bomo v enake stiske 

kakor Jezus,
 v osamljenost, strah, zapuščenost, v

stisko in trpljenje. Molitev je za nas pot,
da bomo kakor Jezus uspešno prestali

skušnjave in se tudi v največji stiski
oklepali Boga.

Molitev na Oljski gori očitno daje Jezusu 
moč, da na poti pasijona vzdrži. Daje mu 
gotovost, da tudi v smrti ne more pasti iz 
dobrih Božjih rok. 

Jezusova molitev pa doseže vrhunec v
njegovi molitvi na križu. Ko visi na križu,
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Jezus ne moli samo zase, ampak tudi
za svoje morilce:

»Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj
delajo«

 (Lk 23,34). In Jezus umre z besedo 
molitve na ustnicah. To je verz iz Ps 
31, iz judovske večerne molitve. 
Kakor pobožen Jud moli Jezus na 
koncu svojega življenja: »Oče, v tvoje 
roke izročam svojega duha« (Lk 23,46). Toda
Jezus doda besedam psalma svoj 
Abba-nagovor. Prav na križu nagovarja 
Boga nežno kot svojega Očeta. V smrti se 
vrača k Očetu. 
Kljub vsej grozi Jezus v molitvi vzdrži in
ostane tako sredi svoje največje stiske v

odnosu z Bogom.
Da, odnos z Bogom ga osvobaja od moči
ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati niti

njegovi morilci.
Po: A. Grün, Jezus – veselo oznanilo

 Bližal pa se je praznik nekvašenega kruha, ki
se imenuje pasha.

Véliki duhovniki in pismouki so iskali način,
kako bi ga umorili, kajti bali so se ljudstva.
Tedaj je šel satan v Juda, ki se je imenoval

Iškarijot in je bil izmed števila dvanajsterih.
Odšel je k vélikim duhovnikom in

poveljnikom in se z njimi domenil, kako bi
jim ga izročil.

poveljnikom tj. poveljnikom tempeljske straže; ti častniki, ki jih omenja 
samo Lk, so bili verjetno leviti, ki so vzdrževali red v templju. - izročil ali
izdal; gl. op. k Mt 26,2 (izročen).

5 Razveselili so se in se pogodili z njim, da mu 
dajo denarja.  Privolil je in iskal priložnost, da bi 
ga izročil, ko ne bi bilo blizu množice.
Priprava velikonočne večerje
Prišel je dan nekvašenega kruha, ko je 
bilo treba žrtvovati pashalno jagnje.  
Jezus je poslal Petra in Janeza ter jima 
rekel: »Pojdita in nam pripravita pashalno
jagnje, da bomo jedli.«  
pashalno jagnje db. pasho.

  Ona dva sta mu rekla: »Kje hočeš, da ga 
pripraviva?«
Rekel jima je: »Glejta, ko prideta v

mesto, vama bo prišel naproti
človek, ki bo nosil vrč vode. Pojdita
za njim v hišo, v katero bo šel,   in
recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj
ti pravi: Kje je prostor, kjer bi jedel
pashalno jagnje s svojimi učenci?‹

Pokazal vama bo v nadstropju
veliko opremljeno
obednico in tam

pripravita.«
Odšla sta in našla, kakor jima je
rekel, in sta pripravila pashalno
jagnje.  
Postavitev Gospodove
večerje
 Ko je prišla ura, je sédel k mizi
in apostoli z njim.   In rekel jim

je: »Srčno sem želel jesti z vami to 
pashalno večerjo, preden bom 
trpel,  kajti povem vam, da je ne bom 

več jedel, dokler ne bo dopolnjena v 
Božjem kraljestvu.«  
  In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: »Vzemite
to in si razdelite med seboj,  
kelih: verjetno ne kelih Gospodove večerje (prim. v. 20), 
ampak ena od štirih obrednih čaš, ki so jih praviloma izpili 
udeleženci pashalne večerje. - se zahvalil: namreč Bogu.
18 kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske 
trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.« 

 In vzel je kruh, se zahvalil, ga
razlomil, jim ga dal in rekel: »To
je moje telo, ki se daje za vas. To

delajte v moj spomin.«
telo: več rokopisov za to besedo neposredno nadaljuje z v. 21; v tem 
primeru je kelih v v. 17 razumljen kot evharistični kelih.

Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in
rekel: »Ta kelih je nova zaveza v
moji krvi, ki se preliva za vas.

 Toda glejte, roka tistega, ki me izdaja, je z 
menoj pri mizi  Sin človekov sicer gre, kakor je 
določeno, toda gorje tistemu človeku, po katerem
je izročen.«   Oni pa so se začeli spraševati, kdo 
izmed njih bo to storil. 
Prerekanje, kdo je večji
Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih
se zdi največji.  On pa jim je rekel: »Kralji 
narodov gospodujejo nad njimi in njihovi 
oblastniki se imenujejo ›dobrotniki‹.
 narodov ali poganov. - dobrotniki: v helenističnem svetu so z vzdevkom
euergétes ‘dobrodelnik, dobrotnik’ imenovali bogove, heroje in vladarje.

Med vami pa naj ne bo takó, ampak največji
med vami naj bo kakor najmlajši in predstojnik
kakor strežnik.  Kdo je namreč večji: kdor sedi

pri mizi ali kdor streže? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz
pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže.  

 Vi ste vztrajali z menoj v mojih 
preizkušnjah.  

Prepuščam
vam

kraljestvo,
kakor ga je

meni
prepustil
moj Oče,
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