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10.NED= 40 MUČENCEV  7-Za žive, pok. farane,  za
večni mir otrok ubitih pred rojstvom,      10.-

Terezija,Cvetko,Albin Leskovar,  Bojan Sinič,
Alojzij,Angela Ambrožič obl.,Dušan Vantur obl.  starši
Kovačič,pok.Lužar    Jožica Furman,pok.Babič, sor.
REZ POTOMK  NAJSTAREJŠE ŽLAHTNE V.TRTE NA SVETU,   

11.PON= SOFRONIJ   8.-Po namenu Brezmadežne
12.TOR= JUSTINS, GREGORJEVO    8.- po namenu  

       13.SRE= KRISTINA              8.-po namenu  
14.ČET= MATILDA   8.-Anton Primožič 8.dan

17.uri Ptujska Gora molitvena ura PRILIKA ZA
SPOVED,18.-maša, po nam. romarjev: staršev

prvoobh., birm.,, posebno pevcev 
15.PET=LUDVIKA,KLEMEN 18.-za duh.pok.Križev

pot
16.SOB= HILARIJ  9.-DUHOVNA OBNOVA

PRVOOBHAJANCEV IN STARŠEV.
16.-PRVA SPOVED. Prilika za spoved staršev, sor.     

17,NED.= PATRIK, JERICA      7.-Za farane, žive in
pokojne                    10,.-Ivan,Marija,Štefka Merc,
Franc,Ljudmila Črešnjar, Stanka,Franc Pliberšek,

Julijana Vantur, Stanislav Jug, Elizabeta Fregl,
Jožef,Helena,Martina Lončarič obl                   

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

14.III.ROMANJE NA PTUJSKO GORO: VABLJENI 
VSI FARANI,POSEBEJ ŠE ŽPS,PEVCI, FSR, 
PRVOOBHAJANCI IN  BIRMANCI S STARŠI, 
POSTNA SPOVED. OB 17.URI molitvena ura, 
prilika za SV.SPOVED, SLEDI SVETA MAŠA.

ČRNE LUKNJE  -NA NAŠEM
DUHOVNEM NEBU:

NEMAR      ZA   rešilno ROKO,
ki mi jo daje BOG:

zakramentalne milost. VSAKOKRAT, KO SE
ZBRANO PREKRIŽAM  NA ČELU, USTIH IN

PRSIH SEM DELEŽEM MILOSTI SVETIH
ZAKRAMENTOV, 

KI SEM JIH SPEREJEL: obnova zaveze v
sv.Krstu, Birmi, Bolniškem Maziljenju,

LEZUSOVE PRISOTNOSTI v Sv.Obhajilu,
Mašniškem Posvečenju, Sv.Zakonu.

Kolika je naša odgovornost za ZLOČIN    
SMRT NEDOLŽNIH.

Hudič skuša Jezusa
 LUKA 4 1-13 Jezus se je vrnil
od Jordana poln Svetega
Duha in Duh ga je vodil
štirideset dni po puščavi,

hudič pa ga je skušal. 
Tiste dni ni nič jedel, in

ko so se končali, je
postal lačen.

Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin,
reci temu kamnu, 

naj postane kruh.«   
Jezus mu je odgovoril: 

»Pisano je: Človek naj ne živi
samo od kruha.«

Nato ga je hudič povedel gor, mu v
hipu pokazal vsa kraljestva sveta   in
mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast
in njihovo slavo, kajti meni je izročena

in jo dam, komur hočem  Če torej
mene moliš, bo vsa tvoja.« 

(7.8) Če torej mene moliš ... môli db. Če se torej pred
menoj pokloniš ... se klanjaj; gl. op. k Mt 2,2.

  Jezus mu je odgovoril: »Pisano
je:

Gospoda, 
svojega Boga, môli

in njemu samemu služi!« 
 Potem ga je hudič odvedel v

Jeruzalem, ga postavil vrh templja in
mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od

tukaj dol;  
10 kajti pisano je:

Svojim angelom bo zate
zapovedoval,

da te obvarujejo  
Na rokah te bodo nosili,

da z nogo ne zadeneš ob kamen.«
 Jezus mu je odgovoril:

»Rečeno je: Ne preizkušaj
Gospoda, svojega Boga!«  

13 Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je
umaknil od njega do primernega časa.

KAKO BOŠ S SATANOM OPRAVIL TI?

Če bi Jezus storil, kar mu je predlagal 
hudič, in iz kamnov naredil kruh, bi to 
ne bilo nič slabega. 
Najedel bi se, saj je moral biti pošteno lačen. 
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Če bi mu bilo do šale, bi rekel satanu: 
»Hvala, da si mi povedal; sam se ne bi 
spomnil.«
Prav tako ne bi storil nič pregrešnega, če bi

se vrgel s tempeljske strehe. Niti angelom ne
bi bilo treba zapovedovati, naj ga nosijo, saj
je imel v sebi moč, ki bi ga varovala padca.

Tudi tu bi se lahko pošalil s satanom: »Vidim,
da me imaš zelo rad, ko si tako zaskrbljen

zame.«
A mu je v obeh primerih dal vedeti,

da mu ni do njegovih nasvetov.
Prav tako ne do jedi, ki mu jo

ponuja, ne do cenenega
razkazovanja samega sebe.

Drugače pa je bilo s satanovo ponudbo, da je
pripravljen Jezusu dati vsa kraljestva sveta, 
če pade predenj in ga moli. Kako neki mu je
mogel satan ponujati vsa kraljestva tega 
sveta?
Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje,

je ustvaril razumna in svobodna
bitja ter jim zaupal del svoje oblasti.

Uporabljala naj bi jo 
skladno z njegovo voljo.

 Lucifer je to oblast zlorabil. Sklenil je, da 
Bogu ne bo služil. Še več: uprl se mu je in ga
zasovražil. 
Tako je – po Božjem dopuščenju in v mejah 
tega dopuščenja – postal »vladar tega sveta«
(Jn 14,30). V svet je vnesel sovraštvo, laž, 
nasilje in temo. Svojo vladavino bi rad 
razširil, zato se dela velikodušnega. 
Tistim, ki so pripravljeni pasti predenj in 
ga moliti, obljublja, da bodo smeli z njim 

kraljevati po pravilih sovraštva do vsega, 
kar je Božje.

S to ponudbo si je drznil stopiti tudi pred
Jezusa. Odpove naj se ljubezenski povezavi

z Očetom in Duhom, svetu pa naj vlada z
oblastjo, ki mu jo bo dal satan. Doslej je z

Očetom ljubil, odslej naj s stanom sovraži;
doslej je z Očetom ustvarjal, odslej naj s

satanom ruši in ubija.
Jezus je z njim opravil na kratko. Kako bomo opravili

z njim mi, ko bo stopil pred nas?
Po: p. F. Cerar

POMAGAJ MI REČI »NE«
»Ne« bi želel reči s teboj,

moj Bog,
vsemu, kar nas dela hrome, 
bolne, potrte.
Daj mi moč, moj Bog, reči ne

vsemu,
kar nas slepi, kar nam jemlje

besedo.
»Ne« bi želel reči s teboj,

moj Bog,
vsemu, kar uni  č  uje, vsemu, kar nas   
navdaja z bojaznijo.
Daj mi moč, moj Bog reči ne,
vsemu, kar lo  č  uje, kar nas dela šibke  .

»Ne« bi želel reči s teboj,
moj Bog,

vsemu, kar nas slepi in nas 
zasužnjuje.
Daj mi moč, moj Bog, reči ne

vsemu,
kar je smrt, vsemu, kar rani.

Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne«
v jezik mojih dejanj

v tem »ne«
naj bo slišen tvoj »da« meni in svetu.

Po: Zakladnica molitve, 

»Gospod
profesor,
pridite!

Mislim, da sva
našla

Najstarejše
drevo na
svetu.«
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