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  MAJ  -VELIKI TRAVEN

12-NED.=  DOBRI PASTIR –MOLIMO ZA DUHOVNIŠKE

POKLICE  7.-Za žive in pokojne
farane,Franci,Tilčka,starši Kramberger-Jerič    10.-

Alojz Gumzej, 8.dan, Stanko Uršič obl. ,Anton,Marija
Sagadin, obl.,Helena in Janez Orešič,za zdravo
vreme!          blagoslov konj in konjenikov     NA

TINJU 15.-DEK.MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE,
ROMANJE PRVOOBHAJANCEV S STARŠI NA PTUJSKO G.16.-.

13-PON=FATIMSKA MB,SERVACIJ  8.- Po n. Brezmadežne.-           

14-TOR= BONIFACIJ             8.-po namenu 
 15.SRE= ZOFIJA,IZIDOR      Dom Plč.-15,30.- / VDŽ.- 19.30.-  

16-ČET= JANEZ NEPOMUK  8.-Po namenu 
17-PET=   JOŠT              18.-za duhovniške poklice,          
18-SOB= FELIKS  K=18.-Franc,dve Mariji Pahič obl.,

Ljudmila,Jožef Misleta                 
 19,NED     .7.-za žive, pok.župljane, za večni mir umrlih
pred rojstvom   10.- Martin,Marija Sagadin,Franc Leva,

starše Gajšek, starše Bezge, Amalija,Matevž
Otorepec 

ŠMARNICE SO ZA VSE, niso samo za otroke
SKUŠNJA BIRMANCEV  nadšk. ALOJZIJA CVIKLA  3.VI.ob18.-

ŠMARNICE: PRVOOBHAJANCI s starši Lap.17

bliž.prip.,  .             BIRMANCI LAP. 18.-bližja priprava
ŽABLJEK 18. KRIŽNI V.,KOČNO 19. HOŠNICA I.,II.19,30. VIDEŽ 

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 FILM SVOJEGA ŽIVLJENJA, 
PROSIM, ZRADIRAJ VSE KAJ NI BILO PRAV.             
TVOJEMU USMILJENJU PRIPOROČAM VSE, KI POČIVAJO 

OKOLI TE CERKVE FILIPA IN JAKOBA. TO CERKEV SO 
POSTAVILI JO VZDRŽEVALI. 
TEBI USMILJENI, POSEBEJ PRIPORO AM VSE,KI PO IVAJOČ Č
NA TEM  POKOPALIŠ U. NA VSE KI GA UREJAJO,  ZA VSE Č
KI UREJAJO PARKIRIŠČE-KROŽNI TOK, IZVOZ NA 
GUMLE.! DAJ NAM MILOST, DA BI SE VSI POMISLEKI 
REŠILI V LJUBEZNI NA ZADOVOLJSTVO VSEH!   POSEBEJ
ŠE PROSIMO ZA TISTE, KI SO  TA TRENUTEK NAJBOLJ POTREBNI 
TVOJEGA USMILENJA – ŽIVI ALI MRTVI. AMEN!

Tisti čas je Jezus
rekel: 

»Moje ovce 
poslušajo moj glas; 

jaz jih poznam 
in hodijo za menoj. 
Dajem jim večno

življenje; 
nikoli se ne bodo pogubile 
in nihče jih ne bo iztrgal 

iz moje roke.«
(Jn 10,27–28)

BOG, DOBRI PASTIR Jn 10,27–30

Božja podoba dobrega pastirja, ki ljubeče 
varuje svoje ovce in skrbi zanje, brez težav 
nadomesti pogosto »demonsko podobo 
boga«. Odnos med pastirjem in 
ovcami, je že od nekdaj podoba za 
skrben, nežen in ljubeč odnos med 
človekom in Bogom. 

Jagnjeta in ovce, simbol nemoči in
izgubljenosti, potrebujejo pastirja, da bi našli

svoje pašnike, da bi bili obvarovani
nevarnosti, da bi bili spet najdeni, ko se

znajdejo na napačnih in stranskih poteh, ter
na ramenih pastirja varno prineseni nazaj.

Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da je Bog 

prisoten pri svojem ljudstvu kot utiralec poti in
spremljevalec. Zanesljiv je ravno v težkih 
situacijah: »Gospod hodi pred teboj; on 
bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne 
bo te zapustil, …« (prim. 5 Mz 31,8). Tako 
Jahve, mogočni in dobri pastir že v Stari 

zavezi vodi svoje ljudstvo iz babilonske 
sužnosti, o čemer nam govori Izaija: 
»Kakor pastir pase svojo 
čredo, jo zbira s svojim 
laktom, jagnjeta nosi v svojem 
naročju, počasi vodi doječe« (Iz 
40,1). Janezov evangelij pa se nasploh 
oklene metafore pastirja ter opisuje 
Jezusa kot dobrega pastirja, ki varuje 

ovce in zanje daje svoje življenje. V njegovi 
pastirski skrbi Jezus računa tudi z lažnimi 
pastirji v volčji preobleki. Takšnim ni mar za 
ovce, želijo jih le izkoristiti in uporabiti za 
svoje ugodnosti. V takšnih lažnih pastirjih 
zlahka prepoznamo »demonskega boga«.

 Jezus svoje črede ne drži skupaj s
pomočjo prisile, kontrole ali strahu. 

Njegova pastirska skrb temelji na
odnosu, dobroti in ljubezni.

Dobri pastir ne preži na napake svojih ovac,
jih ne izsiljuje 

z njihovimi slabostmi in njihovo krivdo. 
Dobri pastir osvobaja ovce iz

njihove zapletenosti v zlo. Njegov
pogled je dobrohoten in čuječe počiva na

tistih, ki so njegovi. Lahko mu zaupamo. Za
svoje ovce je dal življenje, da bi mi po njegovi

smrti in njegovem vstajenju bili rešeni in bi
imeli večno življenje.

 Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu

http://zupnija.laporje.si/


Gospod, k tebi prihajam z
zaupanjem in te prosim, da
sprejmeš naš dar. Ni drugega
kot preprosta molitev za tiste,
ki so se odločili hoditi za
teboj. Majhen in skromen je v
primerjavi z velikimi
odločitvami mnogih
duhovnikov, redovnikov, redovnic in 
misijonarjev. Naj ob zgledih in 
priprošnji ljudi, ki so se ti popolnoma
izročili, tudi v nas raste želja, da bi 
vsi spoznali tvoj načrt za svoje 
življenje in ga v ljubezni in zvestobi 
uresničevali
 Ti  si  dobri  pastir.  Kdo  si  ne  želi
dobrote?  Ko  hodimo  po  poti
življenja, nas ti vedno spremljaš. Ko
pademo,  nam  ponujaš  roko.  Ko
stojimo,  paziš,  da  ne  pademo.
Obenem pa nas vedno vabiš, naj smo
tudi mi dobri. Želiš, da smo srečni in
da izkazujemo vsem dobroto. 
Vsakemu izmed nas si dal mnoge 
talente, ki jih moremo uporabiti 
za svojo srečo v poklicu, za 
katerega se določamo. Morda kliče

tudi koga 
izmed nas, da
bi ti služil kot
duhovnik, 
redovnik ali 
redovnica. 
Prosimo te, 
daj mu 

poguma, da se odzove tvojemu 
klicu. Da postane oznanjevalec in 
delivec Jezusa. Po: Vi ste priče

YOUCAT – katekizem za mlade

Verujemo  v  enega  Boga
ali v tri bogove?

Verujemo v enega
Boga v treh osebah

(sveta Trojica). »Bog
ni osamljenost, ampak

popolno občestvo«
(Benedikt XVI., 22. 5. 2005). 
(KKC  232–236;  249–256; 261;  265–
266)

Kristjani  ne  častimo  treh  različnih  bogov,
temveč eno samo bitje, ki se trojno razvija, in
vendar ostaja eno. Da je Bog Trojica, vemo
od Jezusa Kristusa: on, Sin, govori o svojem
Očetu v nebesih (»Jaz in Oče sva eno«, Jn
10,30), moli k njemu in nam podarja Svetega
Duha, ki je Očetova in Sinova ljubezen. Zato

smo krščeni »v ime Očeta in Sina in Svetega
Duha« (Mt 28,19).

More Bog vse? Je vsemogočen?

Za Boga »ni nič nemogoče« (Lk 1,37). Bog je
vsemogočen.
(KKC 268–278)

Kdor v svoji stiski kliče Boga, veruje v
njegovo vsemogočnost. Bog je iz nič

ustvaril svet. On je gospodar zgodovine.
On vodi vse stvari in more vse. 

Seveda pa je skrivnost, kako svojo
vsemogočnost uporablja. Neredko ljudje

vprašujejo: »Le kje je bil Bog?« Po
preroku Izaiju nam govori: »Kajti moje
misli niso vaše misli in vaše poti niso
moje poti« (55,8). Neredko se Božja

vsemogočnost pokaže tam, kjer ljudje
od njega ne pričakujejo nič več. 

Nemoč velikega petka je bila
pogoj za vstajenje.

PROMETNI  ZNAK –  Učitelj  razlaga  otrokom
prometne znake. »Kaj pomeni znak v bližini šole, na
katerem je šolar s torbo na hrbtu, ki teče?« – Jaka:
»Pomeni  otroka, ki gre iz šole.« – »Zakaj  pa, da gre
iz  šole?  Lahko  je  to  otrok,  ki  gre  v  šolo.«  –  »Ja,
potem pa zagotovo ne bi tekel.«

POLJUB – »Kdo vam je pravzaprav rekel, da lahko
tukaj ves dan lenarite samo zato, ker sem vas enkrat
poljubil?«  pravi  šef  svoji  tajnici.  –  Ona  smehljaje
odgovori: »Odvetnik!«

POMARANČE – Gospa pride v trgovino s sadjem in
vpraša:  »Ali  so  te  pomaranče  italijanske  ali
izraelske?« –Prodajalka odvrne: »Je to pomembno?
Se  boste  s  pomarančami  pogovarjali  ali  jih  boste
pojedli?«
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