
L A P O R J E 

22.III.2020    13 ted 
 

Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@gmail.com        

Spletna stran: https://zupnija.laporje.si 

GSM: 041 / 849 - 571    

MAREC - SUŠEC 

ZARADI EPIDEMIJE- SO                                      
MAŠE BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV 

22.-.IV.P..NED= LEA,  BAZILIJ                7- za župljane, 
Zavse pok.Poharčeve in pok.Berdnik.        10.-

Elizameta  Fregl  obl., Štefan Rak, Mirko Dovnik, 
Kristina Sagadin 8.dan  

 23. PON= ALFONZ     -  po n.Brezmadežne    

24.TOR= KATARINA    .- za blag. in zdravo pamet       

25.SRE= GOSPODOVO OZNANENJE –MATERINSKI DAN, 

DAN STARŠEVSTVA.    9.-Franc,Tilčk,str.Kramberger-Jerić,  
Karl Brglez obl  17.- za zdravje, za naše starše 

26.ČET= EVGENIJA             ..-po namenu            
27.PET=  GELAZIJ  -mol.ura,za duh Jurij,Angela,Mirko 

Tomec.        

28.SOB= MILADA,BOJAN ,.Mariji v zahvalo za zdravje 

29.III.POST.NED= JONA M. 7.- za farane, za večni. 
pokoj otrok umrlih pred rojstvom,                          

10.- Ivan,Terezija Bevc,     Karl Brglez,         
 
 

 Tisti čas je šel Jezus iz  
templja in zagledal človeka,  

ki je bil slep od rojstva.  
Njegovi učenci  
so ga vprašali:  

»Učitelj, kdo je grešil,  
on ali njegovi starši,  
da se je rodil slep?«  

Jezus je odgovóril:  
»Ni grešil ne on  

ne njegovi starši,  
ampak na njem naj se  

razodénejo Božja dela.  
Dokler je dan,  

moram opravljati dela 
tistega, ki me je poslal.  

Pride noč, ko nihče  

ne more delati. Dokler sem  
na svetu, sem luč sveta.« 
Ko je to izgovóril, je pljunil  

na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu 
je z blatom oči  

in mu rekel: »Pojdi in se  
umij v  vodnjaku Síloa!«  

(kar v prevodu pomeni Poslani).  
Odšel je torej in se umil.  

Ko se je vrnil, je videl. 
 (Jn 9,13–15) 

 
 
 

Jn 9,1–41 

VZNEMIRJEVALEC VESTI 

 

Jezus ozdravlja na sobotni dan. Njegove 
posledice opisuje tudi današnji evangelij. Ali se 
Jezus temu ni mogel izogniti? Kaj pa, če je 
tako ravnal namerno? Najbrž bo veljalo to 
slednje. 
Jezus je namreč dobro poznal voditelje 
svojega naroda. Videl je njihovo zaverovanost 
v predpise, ki so jih razlagali z dlakocepsko 
natančnostjo. Njihova zaljubljenost v lastni prav 
ni trpela nobenih oporekanj. S sklicevanjem na 
Abrahama, Mojzesa in preroke so pokrivali 
lastno notranjo praznino. Gorečnost, ki so jo 
kazali za Boga, za ljudi in za postavo, je bila v 
resnici gorečnost zase. Če bi jim bilo do 

človeka, bi se veselili s sleporojenim, ko 
je spregledal. Če bi jim bilo do Boga, bi 
se mu zahvaljevali, da je poslal ljudstvu 
čudodelnika. Če bi jim šlo za postavo, bi 
razlagali njeno osvobajajočo moč. 
Vsega tega v njih ni bilo. Jezus jih je 
hotel ozdraviti njihove zaslepljenosti. 
Omajati je hotel trdnost njihovega 

prepričanja, vsejati dvome v njihov prav, jih 
privesti do razmišljanja o njihovem ravnanju ter 
jih tako privesti do resnice, ki naj bi jih 
osvobodila. V Janezovem evangeliju skoraj ni 
strani, iz katere ne bi razbrali tega Jezusovega 
prizadevanja. Vemo, da ga je to pripeljalo na 
Kalvarijo. A prav Kalvarija je postala njegov 
najmočnejši, najglasnejši izziv, ki ni veljal le 
Judom, temveč je sčasoma postal izziv 
veljakom vsega sveta. Jezus je postal največji 
vznemirjevalec človeške vesti. Tistih, ki sebe 
postavljajo na mesto Boga in svoje zakone 
namesto Božjih. 
Tak izziv naj bi bili kristjani današnjemu svetu. 
Manj naj bi se ukvarjali sami s seboj, manj naj 
bi sestankovali in razpravljali, več časa in moči 
pa naj bi porabili za to, da bi bili izziv, 
vznemirjevalci vesti. Povsod, kjer predpisi 
dušijo osebno svobodo, kjer mir in pravičnost 
trpita nasilje, kjer je zapostavljen človek, pa 
četudi v lastnih vrstah. Izziv, ki ne da miru, ki sili 
k razmišljanju. Pa čeprav pripravlja novo 

Kalvarijo.Po: Beseda da Besedo 

  
 

Ko so prišli v Bêtlehem in je (Samuel) zagledal 

Eliába, si je rekel: »Gotovo je tu pred Gospodom 

njegov maziljenec.« Gospod pa je rekel Sámuelu: 

»Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko 

postavo, kajti odklônil sem ga. Zares, Gospod ne 

vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar 
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je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.« 1 Sam 

16,6–7 

 

Dragi, stari Samuel, velik prerok si, a še vedno 

samo človek. 

In tudi ti si jetnik ustaljenih predstav. 

Gospod ti je naročil, da izbereš Savla, kot prekla 

dolgega fanta, da bi ugodil ljudstvu, in morda 

tudi zato, da ne bi tebe spravil v prevelike težave. 

Zdaj pa je stvar drugačna. 

Bog ni kakor tisti starši, ki nehajo biti starši, zato 

da bi postali svojim otrokom prijatelji in jim v 

vsem ugodili. 

Bog je prijateljski oče, vendar ostaja oče. Stopa z 

nami, toda zato, da bi naš korak postal takšen 

kakor njegov. 

Samuel, ne glej na prvorojenstvo, postavo, moč. 

Ne delaj tako kot Jese, ki je pustil Davida pasti 

črede, ker se mu je zdel premlad. 

Bog izbere prav njega, ki po naših ustaljenih 

predstavah ne bi imel nobene možnosti. 

To, da smo jetniki videza, da ne znamo videti v 

srce, je eno najbolj jasnih znamenj naše 

človeškosti. 

Zakaj na to tako pogosto pozabljamo? 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

Materinski dan  

 

Veliko govorimo o enakopravnosti žensk.  

In to po pravici! 

Ženske niso ne sužnje,  

ne reklamne vabe,  

ne predmet za zabavo. 

Niso pa tudi proizvodni stroji, 

ki jim ob neki motnji  

preprosto prekinemo proizvodnjo. 

Če ljudje ne bomo več  

varni v materinem naročju,  
bomo kljub visoki kulturi postali barbari. 

Naš hladni svet nujno potrebuje žene,  

ki v človeško življenje prinašajo toplino,  

zaupanje, naklonjenost, prijateljstvo, 

nežnost, varnost, vse, kar življenje  

naredi vredno življenja in ljubeznivo. 

Tako zelo potrebujemo matere! 

Ko praznujemo materinski dan,  

praznujemo svojo prvo ljubezen  

in svoje veselje nad življenjem –  

pa tudi svojo vero v bodočnost. 
 

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

 

ZAKRAMENTI SO VIDNA ZNAMENJA 
NEVIDNE MILOSTI,  USTANOVLJENI  OD 

JEZUSA KRISTUSA.  Po zakramentih 
smo deležni Jezusovega BOŽJEGA 

življenja.  Deli nam jih Jezus  po Cerkvi . 
po duhovnikih. A TUDI neke zakramente 
PO VERNIKIH V IZREDNIH PRIMERIH – V 
SILI.  TAKŠNE IZREDNE RAZMERE  SO 

DANES.  Svetujem staršem, ki imajo 
še nekršćene otroke,  
 da jih krstijo doma. 
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P R I P O R O Č A M  
Krstiš pa takole: VZAMEŠ VODO IN 

med polivanjem izrečeš  
Jezusove besede: »JAZ TE KRSTIM 

V IMENU OČETA IN SINA IN 
SVETEGA DUHA.«  

pri tem tudi poveš otrokovo ime.   
(ostale informacije, pokliči) 

 


 
Ves krščanski svet slavi Marijo. Veseli se njenih 
praznikov in jo časti kot Mater Božjo. Krščanska 
gospodinja, skrbna pobožna mati, tudi tebe bodo tvoji 
otroci nekoč slavili, če jih boš naučila hvaliti Boga in tiho 
trpeti kot Marija. Tako boš svojcem na zemlji mati milosti 
in služabnica pri nebeškem prestolu. To je največja čast 
in sreča vsake matere. 

bl. Anton Martin Slomšek 
 
 

DUHOVNO OBHAJILO: KO 

POČASI BEREŠ JEZUSOVE 
BESEDE, PIJEŠ NJEGOVO MISEL 
VSE BOLJ IN BOLJ BO NJEGOVA 

LUČ SVETILA TVOJI DUŠI… 

V teh dnevih preizkušnje, 
kakšne še nismo diživeli  je res 

potrebno, da se s svijimi 
pogosto DUHOVNO 

OBHAJAM, OBHAJAŠ!  


