
L A P O R J E

7.VII.2019 a  W 28.teden

Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@siol.net
Spletna stran: http://zupnija.laporje.si

GSM: 041/849 571 -  

JULIJ - MALI SRPAN

7.14-NED= VILIBALD   7.- za žive in pokojne farane,
umrle pred rojstvom,                    10.-Albin Pernat

Frančiška Erker, Marija Urlep, Karl Brglez 

8-PON= KILIJAN         8.- po n.Brezmadežne               

9-TOR= VERONIKA  8.-po namenu   
 10.SRE= AMALIJA (ALMA)  15,30.- D.Poljčane, 
11.ČET=   BENEDIKT   8.-Jezusu v zahvalo  

12-PET= MOHOR IN FORTUNAT  18.-duh.poklice,po n.
13-SOB= HENRIK (HINKO)    K= 18.- Ljudmila, Jože

Misleta,.Franc in Mariji Pahič   
14.-15NED  BONAVENTURA  7.-za župljane, za umrle

pred rojstvom, Frančiška Erker10.-Roman obl
Štefan Roza, Mlakar,  Otto Eichenauer,  Amalija

Šanring
 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

 ZUPNIKOVA MOLITEV: USMILJENI JEZUS!  TEBI,
USMILJENJE, IZROČAM NA  VSE KI UREJAJO

POKOPALIŠČE IN TUDI  PARKIRIŠČE-KROŽNI TOK,
IZVOZ NA GUMLE.!   DAJ NAM MILOST,   DA BI SE

VSI POMISLEKI REŠILI V LJUBEZNI I N  NA
ZADOVOLJSTVO VSEH!.

   POSEBEJ ŠE PROSIMO ZA TISTE, KI SO  TA
TRENUTEK NAJBOLJ POTREBNI TVOJEGA
USMILENJA,,  SO ŽIVI ALI MRTVI.  AMEN!

POSEBEJ PRIPOROČAM O 
TVOJEMU USMILJENJU TUDI VSE,  

KI SE NE ZAVEDAJO NEIZMERNE   
VREDNOSTI   SVETE MAŠE…

NEIZMERNEGA  BOGATSTVA
TVOJE USMILJENE PRISOTNOSTI NA

OLTARJIH V NAŠIH CERKVAH.

Tisti čas je Gospod določil še 
drugih dvainsedemdeset in 
jih poslal pred seboj po dva 
in dva v vsako mesto in kraj,

kamor je sam nameraval. 
Rekel jim je: 

JEZUS: »Žetev je obilna, 
delavcev pa malo. 

Prosíte torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavce 

na svojo žetev. Pojdite! 
Pošiljam vas kakor 

jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj 

ne denarnice, ne torbe,
ne sandal in spotoma 

nikogar ne pozdravljajte! 
V katero koli hišo pridete, 

recíte najprej: »Mir tej hiši!«

 (Lk 10,1–5)

JAGNJETA IN VOLKOVI Lk 10,1-12.17-20

Jezus nam ni naročil, naj bomo zvitorepe 
lisice, bodeči ježi ali strahopetni zajci. 
Jagnjeta naj bomo. Jagnje je 
prikupno, ne misli hudega, ni se ga 
treba bati. Malo zahteva, daje pa 
vse: volno, kožuh in meso.

Ko nas Jezus pošilja kot jagnjeta med
volkove, hoče reči, da   evangelija ne  

smemo oznanjati in braniti s
sredstvi, ki so lastna volkovom.

Nasilje naj premagujemo s krotkostjo, 
hudobijo z dobroto, izkoriščanje s 
pravičnostjo, laž z resnico.
 Če se kdo spravi na nas z vsemi sredstvi, ki

jih premore, bo to tem večji dokaz, kako je
potreben našega pričevanja.

Po človeški pameti bodo volkovi imeli lahko 
delo. Pokazali bodo zobe in jagnjet ne bo 
več. Ali Jezus tega ne ve? Najbrž ve, toda 
očitno ne računa samo s človeško 
pametjo. Računa z Božjo močjo, ki se 
pokaže takrat, ko je oznanjevalec 
evangelija brez moči.
Kristjani se dandanes pogosto čutimo

kako ovce med volkovi. Ničesar nimamo, na
kar bi se mogli zanašati, nikogar nimamo, da
bi povzdignil glas  v našo obrambo. Kdo se
zavzame za nas, ko si nas javno privoščijo
ali pa se vedejo do nas, kakor da nas ni?
Naše župnijske maše sredi nedeljskih

dopoldnevov se počutijo kakor
nebogljen jagenjček med
širokim naborom ponudb
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širom naokrog prav ob tej nedeljskih uri.
Vse številčnejše možnosti se pojavljajo, ki 
so kakor jate lačnih volkov, ki vztrajno 
odjedajo naša nedeljska evharistična 
slavja. Nič bolje se ne godi verouku sredi
kopice obveznih in neobveznih 
predmetov in obšolskih dejavnosti.

Zgodovina pozna obdobja, v katerih so bili
kristjani bolj volkovi kot jagnjeta. Ali so nam

tista obdobja v čast in Cerkvi v
blagoslov?   Po: p. F. Cerar  

»Glej, napeljal bom .. mir kakor reko,« nam po
preroku Izaiju  to  nedeljo  v  Božji  besedi  govori
Bog.
To se zgodi, kadar odpremo svoje srce njegovi
ljubezni.  Mir  nas  preplavi  in  se  širi  na  ljudi,  s
katerimi se srečujemo. 
Pojdimo v svet, pojdimo med ljudi in ponesimo
ter podelimo ta mir, ki k nam prihaja od zgoraj.

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C



Posredovanje vere je 
najimenitnejše poslanstvo staršev.

(bl. Anton Martin Slomšek)


V bistvu je lahko vsak človek 
kažipot za bližnjega, 

tudi če se tega ne zaveda. 

Seveda pa želijo starši 
še na prav poseben način 
kazati pot svojim otrokom, 

ko odhajajo v življenje.
(Metka Klevišar)



Pravi prijatelji so včasih neprijetni.
(malajski pregovor)



Kdor hoče uživati veselje, 
ga mora deliti z drugimi. 

Sreča je bila rojena kot dvojčica.
 (George Byron)



5. avgust
MARIJA SNEŽNA

Največja  cerkev  Marije  Snežne,  ki  je  hkrati  tudi
največja  Marijina  cerkev  na  svetu,  je  bazilika
Marije Velike v Rimu. Njeno ime Marija Snežna je
nastalo  na  podlagi  legende.  Pod  papežem
Liberijem,  ki  je  Cerkev  vodil  od  352  do  366,  je
rimski  patricij  Janez  s  privoljenjem  svoje  žene
sklenil,  da  Gospodovo  mater  Marijo  napravi  za
dedinjo  svojega  velikega  premoženja,  ker  sama
nista imela otrok. Molila sta,  kako naj bi ta sklep
uresničila.  V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v
Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v
sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na
kraju,  kjer  bo  naslednje  jutro  ležal  sneg.  Enake
sanje je imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj
šel  v  spremstvu  duhovščine  in  ljudstva  na  grič
Eskvilin, pokrit s snegom, in tam označil prostor za
zidanje  Marijine  cerkve.  Bleščeči  beli  sneg  sredi
poletja  je v legendi  simbol  Marijine brezmadežne
čistosti.  Pri  cerkvi,  ko  jo  je  papež  Liberij  dal
pozidati,  je  bila  tudi  votlina Kristusovega rojstva.
Posneta po pravi betlehemski votlini. 

Leta  867  je  papež  Hadrijan  II.  na
oltar  prav  te  bazilike  položil  slovanske
bogoslužne  knjige,  potem  ko  je  odobril
njihovo rabo.

SPOSOBNOST – »Ženske so nedvomno bolj
sposobne  kot  moški.«  –  »Misliš  resno?«  –
»Samo poglej,  s  kako  lahkoto  na  parkirišču
zavzamejo dva parkirana prostora hkrati.«

SLOVNICA – Ob koncu šolskega leta učitelj z
učenci pri slovenščini utrjuje osvojeno snov o
sedanjem,  preteklem  in  prihodnjem  času.
Tako  vpraša  Emo:  »Če  rečem:  Jaz  sem
bolan,  kakšen čas je  to?« – »Zelo  lep čas,
gospod učitelj!« 

CEPLJENJE –  »Proti  čemu  pa  si  bil  danes
cepljen?«  vpraša  stric  malega  Luka.  –  »Proti
svoji volji.«

»Če resnično hočeš
shujšati, 

ti kot prijatelj 
iskreno priporočam, 
da nehaš strašiti po

restavracijah in
gostilnah.«
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