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  MAJ  -VELIKI TRAVEN

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
6-PON. DOMINIK SAVIO  8.- Po n. Brezmadežne.-           

7-TOR= STANISLAV     8.-po namenu 
 8.SRE= BONIFACIJ pp   po namenu

9-ČET= IZAIJA  8.-Po namenu 
10-PET= JOB  18.-za duhovniške poklice,          

11-SOB= STELA(ZVEZNANA) 14.-blag.križa pri
Pliberšeku v Leviču

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,

blagoslov konj in konjenikov     NA  TINJU 15.-

DEK.MOLITVENA URA ZA DUHONE POKLICE.
ŠMARNICE: Lap.17.  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 USMILJENJU! TEBI, USMILJENJE 
IZROČAM FILM SVOJEGA ŽIVLJENJA, 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. POSEBEJ ŠE TISTE, KI SO  TA TRENUTEK 
NAJBOLJ POTREBNI TVOJEGA USMILENJA – ŽIVI ALI 
MRTVI.

 

  Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot,
resnica in življenje. Nihče ne
pride k Očetu drugače kot po

meni. »;
 Po pojmovanju celotne NZ, ki gradi na starozavezni
metaforiki poti, Jezus začenja novo pot (tj. nov način

življenja, obstoja) v hoji za Bogom in srečanju z Bogom,
tako da se nastajajoče krščanstvo imenuje kar pot (Apd

9,2), obenem pa je ta nova in neminljiva pot mogoča zato,
ker je on kot učlovečeni Božji Logos sam večna Resnica
in Življenje. - drugače kot po meni: »Nihče ne bo postal

deležen Božje narave drugače kot prek Kristusa. Ko bi on
ne bil postal Srednik s tem, da je postal človek, naša

življenja ne bi dosegla tolikšne blaženosti.« (Ciril
Aleksandrijski)

7 Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi
mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in

videli ste ga.« 
ste spoznali mene, boste spoznali različica bi spoznali

mene, bi spoznali.
 Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam

Očeta in zadosti nam bo.« 
9 Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem

med vami in me nisi spoznal? Kdor je
videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti

reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ 
videl: z duhovimi očmi.

 Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče
v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne
govorim sam od sebe; ampak Oče, ki

ostaja v meni, opravlja svoja dela.  
ostaja ali prebiva.

 Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v
meni; če pa tega ne verujete,        verujte

zaradi del samih.  
12 Resnično, resnično, povem vam: Kdor

veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam,
tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo

opravljal, ker grem jaz k Očetu.  
  Kar koli boste prosili v mojem

imenu, bom storil, da bo Oče
poveličan v Sinu.  

  - poveličan db. proslavljen.
14 Če me boste kaj
prosili v mojem

imenu, bom jaz to
storil.«

Ko so stopili na kôpno, 
so na tleh zagledali

žerjavico 
in na njej ribo ter kruh. 

Jezus jim je rekel: 
»Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« 

Simon Peter se je tedaj vkrcal in 
potegnil na kopno mrežo, 

polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. 
In čeprav jih je bilo toliko, 

se mreža ni raztrgala. 
Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« 
Toda nobeden izmed učencev 

si ga ni drznil vprašati: 
»Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. 

Jezus je prišel, vzel kruh 
in jim ga ponudil; 

in prav tako ribo. (Jn 21,9–13)
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Tako je bila v zgodnji Cerkvi riba zelo 
razširjen evharistični simbol. Evharistija 
tako v tej luči pomeni, da nam 
Kristus, ki je za nas umrl in vstal, 
ponuja hrano nesmrtnosti. 
Pri vsaki evharistiji stopa Jezus z druge 
obale v našo sredino. Sivo praznino 
našega življenja spreminja v vzdušje 
prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas 
vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« Zato si 
lahko vsakič, ko praznuješ evharistijo,
predstavljaš prisrčno in ljubeznivo 
vzdušje ob Tiberijskem morju.

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Kristusovo vstajenje
15 1 Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki

sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter
stojite trdni v njem.  

(pogl. 15) V tem poglavju Pavel zavrača tiste, ki
zanikajo vstajenje umrlih (prim. v. 12). Začenja s

temeljnimi postavkami evangeljskega oznanila (v. 3-
4) in našteva prikazovanja Vstalega (v. 5-11). Nato

našteva posledice, ki izvirajo iz zmotnega nauka
(v. 12-34). Končno odgovarja na ugovore o tem, kako

se bo vstajenje izvršilo (v. 35-38).

2 Po njem ste na poti rešitve, če se trdno
držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če

ste zaman sprejeli vero.
3 Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam

prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je
v Pismih.  

Glavni smisel Kristusove smrti je odrešenje
človeštva od greha, kar je tudi središčno oznanilo

SZ.
4 Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen,

kakor je v Pismih.  
Pokopan ... obujen: na tem temelju bodo gradile

veroizpovedi prvotne Cerkve.
5 Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim.  

6 Potem se je prikazal več kot petsto bratom
hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri

pa so zaspali.  
  Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem

apostolom.
  Nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku

prikazal tudi meni.  
negodniku db. splavku, nedonošenemu otroku. Pavel
pove, da je v primerjavi z drugimi apostoli samo po
Božji milosti ostal »pri življenju« - postal kristjan in

apostol.

V Marijini luči bere Cerkev 
na obličju žene sij takšne lepote, 

ki odseva najvišja čustva, 
kar jih premore človeško srce: 
celostno predanost ljubezni, 

moč, ki se zna ustavljati 
najhujšim bolečinam, 
neomajno zvestobo 

in neutrudljivo delavnost, 
zmožnost združevati 
prodorno spoznanje 

z besedo tolažbe in spodbude.
 (sv. Janez Pavel II.)

VINSKA  KLET –  Neznanec  ob  enih  ponoči
pokliče  vodjo  lokalne  vinarske  zadruge.
»Gospod, oprostite, da vas kličem ob tej pozni
uri.  Rad  bi  izvedel,  kdaj  odprete  vašo  vinsko
klet?«
–  »Ob  desetih!«  odgovori  vodja,  ter  odloži
slušalko.  Ob  štirih  ponoči  ponovno  zazvoni
telefon vodje vinske kleti. »Hiik.  Oprostite, hiiik,
kdaj  odprete  vrata  vinske  kleti?  Hiiik!«  vpraša
neznani glas na drugi strani telefona. – »A spet
vi? Sem vam že povedal, da odpremo ob deseti
uri. Ampak dvomim, da vas bomo spustili notri,
glede  na  to  kako  močno  ste  vinsko  opiti.«
– »Ma, saj jaz ne bi šel notri,  jaz bi rad prišel
ven!«


Zaupanje je zavest, 

da skozi pragozd usode 
ne stopaš sam. 

Da je ob tebi tvoj angel, 
nad njim Marija in nad njo Oče.

(Alojz Rebula)



Pogosto ti želja po tistem, 
česar nimaš, ne dopušča, 

da bi se veselil tega, kar imaš.
(kitajski pregovor)



Če ljubiš Boga, 
ljubiš svojega bližnjega. 

Ne ostani pa pri lepih mislih; 
tvoja ljubezen mora biti delavna. 

Koliko žalostnih potrebuje 
tvojih tolažilnih besed, 

koliko nesrečnih je potrebnih 
tvoje pomoči.
(Firederik Baraga)
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