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  MAJ  -VELIKI TRAVEN

19,NED     .7.-za žive, pok.župljane, za večni mir
umrlih pred rojstvom   10.- Martin,Marija

Sagadin,Franc Leva, starše Gajšek, starše Bezget,
Amalija,Matevž Otorepec 

20-PON=BERNARDIN  18.-Alojz,Angela Brence,
Herman,Slava Šlamberger.-          ŽPS 19,30           

21-TOR= TIMOTEJ, TEOBALD          8.- Po n. Brezmadežne   
 22.SRE= MARJETA,EMIL       VDŽ.- 19.30.- za pok Videžane 

23.ČET= RENATA  8.-Po namenu 
24-PET= MARIJA POMOČNICA      18.-za duh.poklice,          

25-SOB= URBAN            10.-Črešnjevec birma 

26-NED.=  FILIP NERI  7.-Za žive in pokojne farane,
Marija Urlep, Kristina Leskovar,Leskovar-Pohorc,
Franc,Alojzija,brata in sestre Ganzitti,  10.-PRVO

SV.OBHAJILO - po namenu prvoobhajancev,
njihovih družin in krstnih botrov

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

PRVOOBHAJANCI s starši  18.-bližja priprava,
ŠMARNICE: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 PRIPOROČAM VSE,KI 
POČIVAJO NA TEM  POKOPALIŠČU. NA VSE KI GA 
UREJAJO,  ZA VSE 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!

»Novo zapoved vam dam, 
da se ljúbite med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil, 

tako se tudi vi 
ljubíte med seboj! 

Po tem bodo vsi spoznali, 
da ste moji učenci, 
če boste med seboj 

imeli ljubezen.«
(Jn 13,34–35) 

Jn 13,31–33a.34–35
LJUBEZEN – OSEBNA IZKAZNICA

KRISTJANOV

»Po  tem bodo  vsi  spoznali,  da  ste
moji učenci,  če boste imeli ljubezen
med seboj« (Jn 13,35). 

Kako veliko odgovornost nam danes Gospod
zaupa v evangeliju. Pravi, da nas bodo ljudje
prepoznali kot Jezusove učence po tem, kako

se med seboj ljubimo. Pa se res? Smo
prepoznavni kot njegovi učenci?

Prav ljubezen je osebna izkaznica 
kristjanov, ki jo je treba vedno 

obnavljati. Če namreč ta dokument »poteče« in ga 
ne obnavljamo, nismo več Jezusovi učenci. Njegov 
učenec se namreč odlikuje po konkretnih delih ljubezni, 
in to ne tako, kot vidimo v televizijskih nadaljevankah ali 
beremo v romanih.
Prave ljubezni se naučimo v Jezusovi šoli in prav

ljubezen je pot srečnega življenja. Kaže se v
konkretnih dejanjih, ko smo za druge ljudi

zmožni darovati svoj čas, svoje sposobnosti, jih
razveseliti s kakšnim darilom, se odreči morda
nekemu potovanju, da s sredstvi in časom, ki bi

bil namenjen potepu, osrečimo druge …

Bodimo tudi mi hvaležni za vse, kar prejemamo, in zlasti
za Božjo zvestobo v prijateljstvu do nas tudi takrat, ko
se mi od njega oddaljimo. V iskanju ljubezni in nežnosti
ne  smemo  pozabiti,  da  je  značilnost  prave  ljubezni
svoboda, ki drugih ne utesnjuje in ne priklepa nase. K
takšni svobodi nas kliče Bog, ker nas ima rad in nam
daje tudi moč za izbiro reči, ki nas trajno osrečujejo. To
predpostavlja tudi pogum odreči se lažnim in trenutnim
mikom 

Tako bomo razpoznavni kot Jezusovi učenci in
bomo imeli osebno izkaznico kristjana, izkaznico

pristne ljubezni. 
To je zagotovilo, da bo tudi vaše 

veselje popolno.

BIRMANCU,  PRVOOBHAJANCU
 in STARŠEM

Zadnji dnevi so priprave na dan  »D«
PREDLAGAM:

1. tridnevnica za DOVOLJ MAŠNIKOV–
DUHOVNIKOV, da  bi nam delili Jezusa v

zakramentih.17.V.PETEK OB
18.Lap. ,8.V.SOBOTA  Kočno=18.- in 19.V.

NEDELJA=Laporje=7.ali 10.- (pred mašo mali
rož.v., pri maši preberi molitev z lista 12-V.)

http://zupnija.laporje.si/


UDELEŽBA OBVEZNA. Brez tvojega
sodelovanja je veljavnost

zakramenta   SV.OBHAJILA in BIRME  
zelo .zelo   vprašljiva.  

2.ŠMARNICE: DO 26.MAJA –
prvoobhajanci v LAPORJU OB 18 URI.

BIRMANCI in drugi LAP.,Ž. 18.,
KOČ.,KR.V.. HOŠ OB 19.

PO 26.MAJU PO DOGOVORU

Pavel in Barnaba se vrneta v Antiohijo
 APOSTOLSKA DELA 14,21-27; Ko sta v to mesto

prinesla evangelij in pridobila veliko
učencev, sta se vrnila v Listro, od tam v

Ikónij in v Antiohijo.
22 Vlivala sta pogum v srca učencev in jih
spodbujala, naj vztrajajo v veri. »Skozi
veliko stisk moramo iti, da pridemo v

Božje kraljestvo,« sta učila.  
 23 V vsaki Cerkvi sta določila starešine in

jih z molitvijo in postom priporočala
Gospodu, v katerega so verovali. 

starešine (gr. presbýteroi): njihova vloga v primerjavi z apostoli in
diakoni ni povsem pojasnjena; od tega izraza pozneje pride oznaka za

duhovnika (prezbiter).

 Prepotovala sta Pizidijo in prispela v
Pamfilijo.

 Oznanjala sta besedo v Pergi in se nato
spustila v Atálejo. 

Atálejo: pristaniško mesto v Pamfiliji.

 Od tod sta odplula v Antiohijo, kjer sta se
bila priporočila Božji milosti za delo, ki sta

ga zdaj opravila. 

27 Ob svojem prihodu sta zbrala vso
Cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog
storil po njiju in kako je poganom odprl

vrata vere. 
kako je poganom odprl vrata vere: podobo odprtih vrat

srečamo večkrat tudi v Pavlovih pismih  . Pisec izrecno
poudarja, da tega nista storila sama, temveč je vse to Bog

storil po njiju.

28 Nato sta precéj časa ostala med učenci.

Novo nebo in nova zemlja
RAZODETJE 21,1-5 Nato sem videl novo nebo in

novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva
zemlja sta izginila in morja ni bilo več 

in morja: v starih vzhodnjaških mitih o nastanku sveta je morje ime
prvotnega kaosa;  

  Videl sem tudi sveto mesto, novi
Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga,

pripravljen kakor nevesta, ki se je
ozaljšala za svojega ženina.  

novi Jeruzalem tj. poveličano Cerkev, ki je obenem
izpolnitev starozaveznih obljub Izraelu: »Jeruzalem prihaja

z nebes in premošča neizmerno razdaljo med zgoraj in
spodaj« (H.Ritt). - ženina db. moža; gl. op. k 19,7.

 In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od
prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga

med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni
bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z

njimi, njihov Bog. 
- njegova ljudstva različica njegovo ljudstvo. - Bog sam bo

z njimi: ta stavek sloni na hebr. nazivu Emanuel ‘Bog z
nami’ in ga poglablja v smislu nauka o Cerkvi;  

 In obrisal bo vse solze z njihovih oči in
smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja

in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je
minilo.«  

  Tisti, ki je sedël na prestolu, pa je rekel:
»Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi:

»Zapiši, kajti te besede so zanesljive in
resnične!« 

Hvala ti, Jezus, ker nas učiš ceniti vrednote
ljubezni, saj si ti Ljubezen sama. Hvala ti,
ker se pri vsaki mašni daritvi daruješ za nas
in  nas  nesebično  ljubiš  ter  nam  vselej

odpuščaš grehe. Hvala, ker si
luč na naši poti. Prosimo te,
ostani  z  nami.  Naj  vedno
slišimo tvoj  glas in ti  vselej
sledimo! Amen.

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


Pravzaprav je tako, 

da se najtežje ne spreobračajo 
največji grešniki, ampak farizeji, 
ki so vkovani v svojo pravičnost.

(Anton Stres)


V Božjem srcu, 
ki je v svojem življenju na zemlji trpelo človeške bolečine, 

boste našli tolažbo, zavetje in mir.
(sv. Leopold Mandić)



»Mislim, da bom na platno 
uspel naslikati zgolj vašo glavo.«

A K C I J A          PROSIMO JEZUSA, GOSPODARJA ŽETVE, DA POŠLJE DELAVCE V SVOJO ŽETEV – MAŠNIKOV, DELITELJEV NJEGOVIH ZAKRAMENTOV. Viši se med molitelje na prijavnici. Janez  
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