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 MAREC - SUŠEC

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                   

18.PON= CIRIL JERUZALEMSKI  8.-Po n.Brezmadežne
19.TOR= JOŽEF    9.- Jožef,Helena,Karl Sagadin,
18.-Jožef,Zora Pečnik,Franc Damše,p-Predikaka

       20.SRE= KLAVDIJA              8.-po namenu  
21.ČET= NIKOLAJ   19.-Marija Urlep  8.dan    

22.PET= LEA  18.-za duh.pok.Križev pot,po nam.,
23.SOB=REBEKA  Ž=16.-Anton Primožič  

24.NED= GOSPODOVO OZNANENJE  7-Za žive,
pok. farane,  za večni mir otrok umrlih pred rojstvom,

Leskovar – Poharčeve,Berdnikove,
Franci,Tilka,str.Kramberger - Jerič                  10.-

Marija Urlep,  Marija Vantur, Štefan Rak 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

 

ČRNE LUKNJE NA NAŠEM
DUHOVNEM NEBU:

DANAŠNJI ČAS, JE ČAS
ZMEDE, MEGLE, TEME, PODOBNO,
KAKOR V KRISTUSOVEM ČASU NA

VELIKI PETEK. »Bila je noč.« Jan.13,40
POGLEJMO ZNAMENJA;   otopelost za

duhovnost, za moralne vrednote, medčloveške
odnose

BREZBRIŽNOST    ZA rešilno ROKO,
Ki mi jo daje BOG:

zakramentalne milosti.   VSAKOKRAT, KO
SE ZBRANO PREKRIŽAM  NA ČELU,
USTIH IN PRSIH SEM DELEŽEN MILOSTI

SVETIH ZAKRAMENTOV, 
KI  SEM JIH SPREJEL: obnova zaveze v
sv.Krstu, Birmi, Bolniškem Maziljenju,

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

NE POZABI:   IZROČAJ SEBE IN VSE OKOLI SEBE
JEZUSOVEMU USMILJENJU 

.Kolika je naša - MOJA

odgovornost za ZLOČIN -
SMRT NEDOLŽNIH.

KAKO BOŠ S
SATANOM OPRAVIL

TI ?

 Jezus mu je
odgovoril: »Pisano je:

LUKA 4.( glej - hudi duh skuša
JEZUSA)

Človek naj ne živi
samo od kruha.«                      

»Pisano je:
Gospoda, 

svojega Boga,
môli

in njemu samemu služi!«
»Rečeno je: Ne preizkušaj

Gospoda, svojega Boga!«
»Ta je moj Sin, 

moj Izvoljenec, njega
poslušajte!«   

 Jezusova spremenitev
LUKA 9,29-31  28 JEZUS je vzel s seboj

Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro
molit. 

 Medtem ko je molil, se je videz
njegovega obličja spremenil in
njegova oblačila so belo sijala.

 In glej, dva moža sta se pogovarjala
z njim; bila sta Mojzes in Elija 
 Prikazala sta se v veličastvu in

govorila o njegovem izhodu, ki ga bo
dopolnil v Jeruzalemu.  

 kakor je Bog rešil svoje ljudstvo iz egiptovske
sužnosti, tako Jezus s svojim »izhodom« iz sveta

(tj. s svojo smrtjo, vstajenjem in vnebohodom) do
konca uresničuje, dopolnjuje nov eksodus iz

suženjstva zlu, grehu in smrti.
  Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je

premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli

MATEJ 7.7 »Prosíte
in vam bo dano!

Iščite in boste našli!
Trkajte in se vam bo

odprlo!
8 Kajti vsak, kdor
prosi, prejme; in

kdor išče, najde; in
kdor trka, se mu bo

odprlo.
12 »Tako torej vse,

kar hočete, da bi
ljudje storili vam,

tudi vi storite njim!
To je namreč

postava

http://zupnija.laporje.si/


njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala
ob njem 

33 In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel
Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj.

Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega
in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govori.

 Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak
in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla

groza.  
  - obsenčil: tako kot v 1,35 označuje ta beseda prihod

Boga, ki se razodene, kakor se je
izvoljenemu ljudstvu razodeval ob izhodu

iz Egipta.

  Iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj Sin, moj
Izvoljenec, njega

poslušajte!«  
    In ko se je ta glas zaslišal, je bil

Jezus sam. Oni pa so molčali in
tiste dni niso nikomur povedali, kaj

so videli 

PRAZNIČNI MAREC

Ljudje smo si naredili nekatere dneve za 
pomembnejše od drugih. In mesec marec z 
njimi ne skopari. 

Dva najpomembnejša stojita v njegovem
začetku in koncu, in čeprav oba v svojem
bistvu in na videz govorita o isti temi, se v

svojem bistvu in na videz močno razlikujeta in
si v današnji (politični) stvarnosti morda celo

nasprotujeta.
Prvi, ki v naši družini velja le za praznik, je

dan žena: dan praznovanja ekonomske,
politične in socialne enakopravnosti žensk. 

A z vsem dolžnim spoštovanjem do
zgodovine, ki so jo v veliki večini, če ne kar v

polni meri, pisali in krojili moški, in kljub
tveganju, da me razna feministična

združenja, društva za enake možnosti …,
skratka, borci za pravice vsevprek, označijo
za konzervativnega patriarhalnega mačista,
je zame vsa enakopravnost spolov zajeta v

Genezi, ki pravi, da “bosta eno meso”.
Moški in ženska namreč. Oziroma
“človek in njegova žena”, če sem še

natančnejši.
 Kasneje pa to sveti Pavel lepo pojasni
Efežanom, da “vendar ni nihče nikoli

sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in
neguje. Zato naj vsak med vami tako

ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj
spoštuje moža”.

Drugi pa je v naši družini velik 
svetek, materinski dan:

dan, ki časti žensko ne zaradi
njene  enakopravnosti, ki ji

nedvomno pripada že iz Rajskega
vrta, 

temveč zaradi njene
posebnosti in neponovljivosti. 

Dar materinstva je nekaj, kar možaki lahko 
le opazujemo. In da smo si na jasnem: ne 
govorim o materinstvu kot zgolj sposobnosti 
in volji rojevanja, temveč kot edinstvenem 
daru nežnosti, ki ga premorejo le ženska 
bitja.                   Na dan Gospodovega 
oznanjenja je Marija izrekla svoj Zgodi se, ki

ga je za njo povabljena ponoviti sleherna 
ženska, pripravljena sprejeti svojo 
odrešenjsko (žensko) vlogo v tem svetu.

A pri vsej množici pravic, za katere so se
ženske skozi stoletja borile, so se mnoge

sodobne ženske najhitreje odrekle prav svoji
edinstveni pravici do materinstva. 

Ki pa jo, pravico do materinstva namreč, zdaj, v
imenu enakosti in enakopravnosti spolov in

spolnih usmeritev terjajo zase tisti, ki jim roditi
sploh ni dano.

Pa razumi, če moreš!
A zdrav razum je izginil s tega našega ljubega
planeta kot sveti Jožef iz evangelijev: Kar na

lepem in brez pravega razloga. 
Preljuba sestra, predragi brat v Kristusu,

zateciva se prav k njemu, svetemu Jožefu, ki
prav tako goduje v marcu, da nama izprosi
modrost in željo po očetovstvu. Ki pa spet ni

vezana le na otroke, ampak na življenje
samo.

In prav življenja ti v mesecu prebujajoče se
pomladi želim v dobri, potlačeni, potreseni in
zvrhani meri.

Gregor Čušin, Na tretji strani

  NA BENCINSKI ČRPALKI: »Koliko stane liter
bencina?« »En evro.« »A ena kapljica?«  »Kpljica?

Nič.« »Potem pa mi prosim, nakapajte poln
rezervoar.« 

POKLIC – »Moj sin bo gotovo inženir,« reče prva 
mamica, »ker vsako igračko, ki jo dobi, razdre in 
jo potem spet sestavi.«  – »Moj bo odvetnik,« 
reče ponosno druga, »nenehno se prepira s 
prijatelji.« – »Moj bo pa zanesljivo natakar,« 
vzdihne tretja, »sploh ne pride, ko ga pokličem.« 

Prosíte, iščite,
trkajte(Lk 11,9-13)

7 »Prosíte in vam
bo dano! Iščite in

boste našli! Trkajte
in se vam bo

odprlo!  
8 Kajti vsak, kdor
prosi, prejme; in

kdor išče, najde; in
kdor trka, se mu bo

odprlo.
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