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3.NED.= KUNIGUNDA      7.-Za farane, žive in pokojne
10.-  Albin Pernat,l   Amalija Španring      

4.PON= KAZIMIR8.-Po namenu Brezmadežne,ŽPS.19

5.TOR= HADRIJAN, OLIVIJA    8.- po namenu  
       6.SRE= PEPELNICA   9.-DEK REKOLEKCIJA V

STUDENICAH,          18.-Elizabeta,Fregl, Albin Pernat  
7.ČET=  PERPETUA IN FELICITA   8.- po namenu   

8.PET=JANEZ OD BOGA  8.-Martina Uršič
18.-za duh.poklice,Križev pot

9.SOB= FRANČIŠKA R.  Ž=16.-Albin Pernat,
Franc,Veronika, sor.Stupan,Jožica Furman,sor

TEČAJ ZA ZAROČENCE  16.URI V SL.BISTRICI – 
10.NED. = KUNIGUNDA cesarica  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
REZ POTOMK  NAJSTAREJŠE ŽLAHTNE V.TRTE NA SVETU,   

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.

 

  MOLIMO ZA CERKEV IN NAŠO DOMOVINO
SLOVENIJO, ZA EVROPO, VES SVET…:

TRI krat: »ZDRAVO MARIJA«
KO ZVONI ANGELOVO

POZDRAVLJENJE.
(BOG je po MARIJI na delu…)

KAJ POMENI REK: 
IMETI NEKOGA ZA NORCA? ALI,

NORČEVATI SE,   PAMETEN  SEM, KER
JE ONI DRUGI NAIVEN PA MI VSE

VERJAME  (!?!) itd.
 NPR.: starš je pripeljal otroka k maši, a sam
gre v gostilno oli pa domov. 
Nekateri otroci stojijo  nekje zunaj na 
klepetu, po maši pa  po listič.      
 Ali pa: »samo da končamo to torturo, potem
pa bomo imeli mir od vznemirjanja z …to pa 
ono!«  

ČRNE LUKNJE  -NA NAŠEM
DUHOVNEM NEBU:  

NEMAR    ZA rešilno ROKO,                     
ki mi jo daje BOG.  
ZLOČIN    SMRT
NEDOLŽNIH.

JEZUS UČI:
 »Vsako drevo 
namreč spoznamo 
po njegovem sadu.

 S kakršno mero namreč merite, 
s takšno se vam bo odmerilo.«

»NE SODI IN NE BOŠ SOJEN,«
»Mar more slepi voditi slepega? Ali

ne bosta oba padla v jamo? 
Kaj vendar gledaš iver v očesu
svojega brata, bruna v svojem

očesu pa ne opaziš?

Ne hvali moža, dokler ne spregovori,« 
Sirah

JEZUS 
»Ni dobrega drevesa, 
ki bi rodilo slab sad, 

in spet ne slabega drevesa, 
ki bi rodilo dober sad. LUKA 6.39-45  

Vsako drevo 
namreč spoznamo 
po njegovem sadu. 

Smokev ne obiramo s trnja 
in grozdja 

ne trgamo z robidovja. 
Dober človek prinaša 

iz dobrega zaklada 
svojega srca dobro, 

hudoben pa 
iz hudobnega húdo; 
iz preobilja srca

govorijo 
namreč njegova usta.«

 »Mar more slepi voditi slepega? Ali
ne bosta oba padla v jamo? 

 Učenec ni nad učiteljem. Toda
vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov

učitelj. 

http://zupnija.laporje.si/


Kaj vendar gledaš iver v očesu
svojega brata, bruna v svojem

očesu pa ne opaziš?
  Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi,

brat, da vzamem iver, ki je v tvojem
očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem

očesu? Hinavec, odstrani najprej
bruno iz svojega očesa in potem boš
razločno videl odstraniti iver, ki je v

očesu tvojega brata.«

DREVO SPOZNAMO PO SADU Lk 6,39–45

Jezus človeka primerja z drevesom. 
Sad nezmotljivo razodeva vrsto, sorto 
in kakovost drevesa. 

Nekaj podobnega je s človekom: njegove
besede so izraz in sad njegove notranjosti,
njegovega srca. Besede so tolmač in

ogledalo duše.
Razlika med drevesi in človekom je med 
drugim v tem, da drevo ne more varati z
videzom. 

Človek pa lahko svojo notranjost
zakrinka in skrije za lažnive besede. 

Za zlato besedo se često skriva železno srce, 
pravi pregovor.

Človek z besedo sebe ne le razodeva,
ampak po njej sebe tudi daje. Seveda to
velja za dobro besedo. Z njo razdaja svojo

dobrohotnost, ljubezen, postrežljivost in
pomoč. »Večkrat človek ne potrebuje druge

postrežbe kakor dobro besedo,« 
piše prof. Anton Trstenjak v svoji knjig

Skozi prizmo besede, in nadaljuje:
 »Dobra beseda je najboljša

postrežba, ki jo moremo dati gostu.
Vselej mu dobro de, če jo dobi.

Dobra beseda gosta spremlja še na
poti domov. Morda celo več dni in

tednov od nje živi.« Slovenski pregovor
pa to samo potrjuje: Beseda, ki pride od srca,

ogreje tri zime.
Drevo se spozna po sadu. Še bolj kot besede

pa so sadovi naše notranjosti naša dejanja.
Dejanja so kot sadovi, besede so le kot

listje na našem drevesu.
Če Jezus pravi, da dobro drevo rodi dober

sad, da smokev ne obiramo s trnja in grozdja
ne trgamo z robidovja, najbrž hoče reči, da
naša dejanja kažejo na nekaj globljega v

nas. Razodevajo našo osnovno življenjsko
usmerjenost., temeljno odločitev in stališče,
korenino, ki daje kakovost in vrednost vsem

dejanjem. Ta notranja drža je nadvse
pomembna, saj gre za to, čemu sem se

zapisal, za katero glavno vrednoto ali
nevrednoto sem se opredelil: za

dobro ali zlo, za ljubezen ali sovraštvo in
sebičnost,

 za Boga ali proti Bogu. 
Gre za to, česa je »polno srce«, kakšna

je »zakladnica srca«, dobra ali
pokvarjena. Po: TV Slovenija – Ozare, 1989

Gospod, naj naša usta
vselej govorijo resnico,
ki jo rodijo naše misli;

naj s svojim življenjem pričujemo,
da smo kristjani –

da bodo tudi za nas lahko veljale

te Jezusove besede:
»Iz tega, česar je polno

srce,
govorijo usta.«

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

SIRAH 27.4-9 
4 Če tresemo rešeto, ostanejo na njej

odpadki,
podobno smeti v človekovem

govorjenju. 
 Lončarsko posodo 

preizkuša peč,
tako človeka preizkusimo v

pogovoru z njim. 
Nego drevesa dokaže njegov sad,

tako beseda razodene misli človekovega
srca.   Ne hvali moža, dokler ne

spregovori,
tako namreč preizkušamo ljudi.

1,KORINČANOM 15.54-5854 Ko pa si bo to, kar je
propadljivo, obleklo nepropadljivost, in to,

kar je umrljivo, obleklo neumrljivost,
tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana:

Smrt je použita v zmagi.
Smrt, kje je tvoja zmaga?

Smrt, kje je tvoje želo?  Želo smrti je greh,
moč greha pa je postava.

To misel obširno obravnava v Rim 5-7; prim. tudi v. 57.

 Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po
našem Gospodu Jezusu Kristusu.  

  Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni,
neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem

delu, ker veste, da vaš trud v Gospodu ni
prazen. [
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