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28,BELA NED.= BOŽJE USMILJENJE PAPEŠKA   7.-
Za žive in pokojne farane, 10.- Manica,Marija.
Samo,Ludvik Polanec,starši Polanec-Ačko,        

29-IV.PON.  KATARINA SIENSKA  8.- Po n. Brezmadežne.-           

30.IV.TOR= PIJ V.     8.-po namenu 
 1.SRE= JOŽEF DELAVEC   8.-Karl Brglez,Albin Pernat

ŠMARNICE: LAPORJE  17.  
2.V.ČET= ATANAZIJ  8.-Po namenu ŠMARNICE: Lap.17.  
3.PRVI PET= FILIP IN JAKOB  18.-za duhovniške pok.
15.-Alojz Gumzej, pogreb        17.ŠMARNICE: LAPORJE    

4,PRVA SOB= FLORIJAN  18.- Srcu M.za duhovnike  
5,NED  FARNO ŽEGNANJE  SPOVED..7.-za žive,
pok.župljane, za večni mir umrlih pred rojstvom,

Marija Urlep,  Karl Brglez   SPOVED.   10.-  na
č.sv.Florjanu po n.gasilcev. Karl,Marija Majer,

Elizabeta, Pavel, Janez Rak obl.,  Marija Vantur,
Albin Pernat,  Magda KavčIč,  Anton Primožič,

Martina Sagadin
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

 

Nedeljo Božjega usmiljenja je razglasil sv. 
Janez Pavel II. in tako želel poudariti 
pomen bele nedelje. Navdih mu je bila tudi
sv. Favstina Kowalska s svojimi zasebnimi 

razodetji. V svoj dnevnik je namreč 
zapisala Jezusove besede: 

»Hči moja, govori vsemu svetu
o mojem neizmernem

usmiljenju. Hočem, da je
praznik Božjega usmiljenja

zatočišče vseh duš, pribežališče
vseh grešnikov. Ta dan bom

razodel polnost svojega
usmiljenja.

Kdor bo ta dan opravil sveto
spoved in prejel obhajilo, bo

dobil popolno odpuščanje
grehov in kazni za grehe. Naj
se nihče ne boji priti k meni,

čeprav so njegovi grehi še tako
veliki.

Hočem, da praznik mojega
usmiljenja slovesno obhajate
prvo nedeljo po veliki noči.«

 Po: radio.ognjisce.si

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 sem 
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 20,24–29)

MIR VAM BODI

Dvakrat zapovrstjo zaželi vstali Kristus svojim
učencem mir (v Jn 20,19 in 20,21). To je 
nenavadno. Evangelist Janez naniza v tej 
sceni na velikonočni večer, kar se je 
zgodilo pri evharističnem slavju prvih 
kristjanov. Škof je vsako slavje namreč odprl
s pozdravom: »Mir vam bodi!« in vsi verniki 
so vedeli, da je sedaj med njimi sam Vstali. 
Prav on jim bo sedaj govoril in jim izkazal 
ljubezen do konca, ki se je uresničljiva v 
njegovi smrti in vstajenju. Besede 
Janezovega evangelija so tako besede 
samega vstalega in poveličanega Gospoda. 
Te besede je govoril svojim učencem, preden
je šel k Očetu; iste besede sedaj govori nam. 
To so besede ljubezni, ki izničijo mejo 

smrti, povezujejo nebo in zemljo.
Vstali zveličar nam ne govori samo takrat, 
ko smo zbrani za lomljenje kruha, ampak 
nam pokaže tudi svoje ranjene roke in 
stran. S prebodenimi rokami nam želi 
povedati, da je šel s svojimi rokami za 
nas v ogenj, da je storil to za nas – in da 
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ima vedno nad nami svojo roko. Rane, ki so 
prebodle naše roke, je nosil za nas: 
 te rane na rokah nas spominjajo na vse udarce, ki

smo jih dobivali od drugih; 
 na roke, ki so se nas oprijele in nas niso izpustile;
 ki so nas pritisnile ob tla, nas tiščale k tlom, nas ranile; 

naše roke so ranjene tudi takrat, ko nas kdo
zavrne in noče sprejeti naše roke.

V vsaki evharistiji lahko izkusimo,
da je Jezus vzel naše rane nase in
jih je vtisnil v svoje roke. V budizmu
pomenijo odprte roke, da Buda ni obdržal

nobene skrivnosti zase. Tako tudi Jezus s
svojimi rokami pričuje, da nam je
vse razodel: ko nam v evharistiji

pokaže svoje roke, nam želi povedati, da
smo njegovi prijatelji. Po: A. Grun, Izkusimo velikonočno

veselje

ŽIVLJENJE JE LEPO

Življenje je lepo, Gospod; 
in  rad bi  ga utrgal  nekako tako,  kot  nabiramo
cvetje v pomladnem jutru. 
Prav dobro vem, moj Gospod, 
da cvetje požene iz tal šele po koncu dolge zime,
med katero je vladala smrt. 
Oprosti mi, Gospod, 
da ne verujem dovolj v pomlad življenja, 
da se mi življenje prepogosto zdi kot dolga zima, 
ki  ne  neha  žalovati  za  odpadlim  listjem  in
cvetjem, ki ga ni …
Vendar  pa  z  vsemi  močmi  verujem  v  tebe,
Gospod, 
toda ob tvojem grobu se spotaknem, čeprav vidim,
da je prazen. 
In ko mi apostoli današnjih dni oznanjajo, 
da so te videli živega, sem kot Tomaž: 

čutim potrebo, da te vidim in da te otipam. 

Iz vsega srca te prosim, Gospod, 
daj mi dovolj zveste ljubezni, 
da bom upal v pomlad trdneje kot v zimo, 
da mi bo izza smrtnih senc velikega petka 
sijala vera v zmagoslavno jutro Vstajenja.

Da, Gospod, življenje je lepo, kajti tvoj Oče
ga ustvarja. 
Življenje je lepo, kajti ti nam ga znova daješ,
ko ga izgubimo. 
Življenje  je  lepo,  ker  je  to  tvoje  Življenje,
darovano za nas. Michel Quoist – Zakladnica molitve

YOUCAT – katekizem za mlade

Katera  imena obstajajo  za  Jezusov  obed  z  nami  in  kaj
pomenijo?

Različna imena naznačujejo nedoumljivo skrivnost: sveta
daritev,  sveta  maša,  mašna daritev  – Gospodov obed –
lomljenje  kruha –  evharistični  shod – spomin trpljenja,
smrti in vstajenja – sveta in božja liturgija, svete skrivnosti
– sveto obhajilo. 
(KKC 1328–1332)

Sveta  daritev,  sveta  maša,  mašna  daritev: V
evharističnem slavju je navzoča edinstvena Kristusova
daritev, ki dopolnjuje in presega vse daritve. Cerkev in
verniki  s  svojo  predanostjo  prinašajo  sami  sebe  v
Kristusovo  daritev.  Beseda  maša  prihaja  od  latinskih
besed odslovitve »ite, missa est« – pojdite zdaj, poslani
ste!
Gospodov obed: Vsako evharistično slavje je še vedno
obed, ki ga je Kristus obhajal s svojimi učenci, in obenem
anticipacija obeda, ki ga bo Gospod obhajal z odrešenimi
ob koncu vseh dni. Bogoslužja ne delamo mi, ljudje –
Gospod  je  tisti,  ki  kliče  k  bogoslužju  in  je  v  njem
skrivnostno navzoč.
Lomljenje kruha: 'Lomljenje kruha' je bil star judovski
običaj ob obedu, ki ga je Jezus uporabil pri zadnji večerji,

da  bi  izrazil  svojo  predanost  'za  nas'  (Rim 8,32).  Po
'lomljenju  kruha'  so  ga  po  vstajenju  učenci  spet
prepoznali.  'Lomljenje  kruha'  je  praobčina  imenovala
svoja liturgična obedna (mašna) slavja.
Evharistični shod: Obhajanje Gospodovega obeda je tudi
'zahvalni' shod, v katerem se vidno izrazi Cerkev.
Spomin  trpljenja,  smrti  in  vstajenja: V  evharističnem
slavju občestvo ne slavi samega sebe, ampak odkriva in
vedno znova slavi navzočnost odrešilnega Kristusovega
prehoda skozi trpljenje in smrt v življenje.
Sveta  in  Božja  liturgija,  svete  skrivnosti:  V
evharističnem  slavju  se  nebeška  in  zemeljska
Cerkev združita k enemu samemu praznovanju. Ker
so evharistični darovi, v katerih je navzoč Kristus,
tako rekoč nekaj najsvetejšega na svetu, govorimo
tudi o Najsvetejšem.
Sveto  obhajilo: Ker  se  v  sveti  maši  združimo  s
Kristusom  in  po  njem  med  seboj,  govorimo  o
svetem obhajilu (communio = občestvo).

24. april
MARIJA KLOPAJEVA 

Na veliki petek poslušamo poročilo o Jezusovem trpljenju,
v katerem je omenjeno tudi ime Marija Klopajeva. Bila je
med ženami, ki so stalno spremljale Jezusa in mu stregle
na  njegovih  poteh.  Bila  naj  bi  žena  Klopaja  (po  starem
prevodu  Kleopa),  ki  je  bil  Jakobov  sin  in  brat  svetega
Jožefa.  Marija  Klopajeva  je  bila  torej  svakinja Jezusove
matere Marije. Znano je, da je današnja svetnica vztrajala
ob umirajočem Jezusu in njegovi trpeči Materi pod križem
na Kalvariji. Pomagala je pri snemanju Jezusovega telesa
in  ostala  tam,  dokler  ga  niso  položili  v  grob.  V
velikonočnem  jutru  je  z  Marijo  Magdaleno  prihitela  h
grobu,  da  bi  dopolnili  njegovo  maziljenje.  Bila  je  ena
tistih, ki so prve zagledale grob odprt in prazen – bila je
torej prva med pričami Gospodovega vstajenja. Iz zapisa v
Apostolskih delih, da so apostoli po Jezusovem vnebohodu
šli  v  Jeruzalem  in  v  dvorani  zadnje  večerje  »enodušno
vztrajali v molitvi z ženami«, razlagalci enodušno sodijo,
da  je  bila  med tistimi  ženami  tudi  Marija  Klopajeva.  S
svojim  spodbudnim  življenjem  je  bila  zgled  prvim
kristjanom, čeprav po prvih binkoštih o njeni usodi ni več
nobenih zapisanih poročil. 
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