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11. 32.NED = MARTIN 7-Za farane in za pred rojstvom
umrle farane, za Leskovar Poharčeve      KOČNO   10.-
Martin,Elizabeta Zabav,starši Lončarič,Josip Volf,

Štefan,Roza Erker, Anton,Anica Ačko,
Elizabeta,Pavel,Janez Rak,Filip Erker,

Karl Marija Majer
12. PON = JOZAFAT  KUNČEVIČ.   8.- n.Brezmadežne,   
13.TOR = STANISLAV      8.- za imenovane v spom

14. SRE = NIKOLA TAVELIČ  8.- za imenovane v spom
15. ČET = ALBERT VELIKI    17.-Ana,Filip Kac obl.

16. PET = MARJETA,JEDRT(JERICA)    18.-za d. POKLICE,

za imenovane v spom.           
17. SOB = ELIZABETA OGRSKA  Ž=16.- Slavko Jančič,

dv.starši
18. 33.NED = KAROLINA     7-Za žive in pok.
farane,za večni pokoj pred rojstvom umrlih

otrok,Družina Kramberger,Jerič,Žnidar   10.-
Karl,Matilda Brglez

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

ZAHVALA:VSEM DOBROTNIKOM
CERKVE IN DUHOVNIKA: 1.-ZA

UREJANJE IN KRAŠENJE
CERKVE,.2.-ZA MINISTRIRANJE, 4.-

ZA PETJE, ZA PRIPRAVLJANJE
DRV, ZA VAŠE DAROVE PRI MAŠI.

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA:

JEZUS: NAJ NAM POMNOŽI VERO,
UTRDI UPANJE,  VŽGE LJUBEZEN!
ZA NAMI JE PRAZNIK VSEH ZVELIČANIH 
– VSEH SVETIH.   ZA POKOJNE,  KI SE ŠE 
ČISTIJO OD NAVEZANOSTI NA TA 
ZEMELJSKA DOBRA PA MOLIMO IN SE 
SPOVEDUJEMO IN SPREJEMAMO SV 
OBHAJILO V NJIHOVEM IMENU. 

- Popolni odpustek - 
PREROK IZAIJA JE V VIDENJU NEBES 
SLIŠAL HVALOSPEV SVETIH                     – 
pridružimo se jim tudi mi : 

»SVET,  SVET,  SVET  SI  GOSPOD BOG
VSEGA STVARSTVA. POLNA SO NEBESA
IN ZEMLJA TVOJE SLAVE, HOZANA NA

VIŠAVAH. BLAGOSLOVLJEN,  KI
PRIHAJAŠ

 V IMENU GOSPODOVEM. HOZANA NA
VIŠAVAH!«

Vedno se tako zahvaljujmo
Gospodu Bogu skupaj z

NEBEŠČANI, posebej še ta
čas,    NA TA DAN
ZAHVALE.

HVALA, ker si nas priklical v bivanje, ker si nas 
ustvaril! Hvala NAŠIM STARŠEM, KER SO 
NAS RODILI! Hvala mojim staršem, da se niso 
ravnali po tistem: 'SAMO DVA OTROKA'! 
(mene ne bi bilo, Tretji  OTROK SEM.) 
ZAHVALJUJMO SE IN SE NIKOLI NE 
PREPUŠČAJMO  MALODUŠNOSTI naj nas
naši prepusti in grehi-tudi krivda za smrt 
nerojenih, ne spravi v obup-)  HVALA TI 
USMILJENI JEZUS, da morem, vreči  vsak 

greh, vsako svoje slabo dejanje, vsak 'ČRNI 
PETEK' V OGENJ TVOJEGA 
USMILJENJEGA SRCA. TAKO JEZUS 
USMILJENI, lahko VSE spremeni v 
VELIKONOČNO vzklikanje hvale in zahvale.

ČLOVEK,  'ČELO-VEK'   
USTAVI SE,  
POGLEJ,  
POMISLI  
USTVARJEN SI ZA 

POLNINO BIVANJA V 
VEČNOSTI, V BOŽJEM 
NAROČJU. TI KRIŽI SO SAMO 
ZNAMENJA, DA TUKAJ 
ČAKAJO TELESA NAŠIH 
RAJNIH ZDRUŽITVE Z 
DUŠAMI, KI ŽE POJEJO VEČNI
ALELUJA V NEBESIH.  

- Vdovin dar - 
(Lk 21,1-4)

41 Sedel je nasproti zakladnici in gledal,
kako množica meče denar vanjo. Mnogo

bogatih je veliko vrglo.  
Sedël različica Stal. - zakladnici: namreč tempeljski

zakladnici; tu je bilo 13 nabiralnikov, v katerih so zbirali
tempeljske davke in prostovoljne darove. Javno so
oznanili, koliko je kdo daroval. - denar db. baker.

http://zupnija.laporje.si/


Prišla je tudi neka uboga vdova
in je vrgla dva novčiča, to je en 
kvadrant.  

dva novčiča db. dve lepti (gr. leptón);  Marko navaja kot
pojasnilo za grško-rimske bralce, ni natančna, ampak hoče

le povedati, da gre za zelo majhno vsoto.

43 Tedaj je poklical k sebi svoje učence in
jim rekel:

»Resnično, povem vam: Ta uboga
vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali

v zakladnico.
 Vsi so namreč vrgli od svojega

preobilja, ta pa je dala od svojega
uboštva 

vse, kar je imela, vse, kar potrebuje
za življenje.« 

Mr 12,38–44
DOLGA OBLAČILA

Po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo

Jezus v današnjem evangeliju svari pred pismouki, ki se
radi kažejo v dolgih oblačilih in opravljajo dolge molitve.
Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje 
dolgim oblekam in dolgim molitvam. Prav tako bi bili v 
zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj bo oboje kratko. To 
dvoje spada med tiste zunanje reči, ki same po sebi niso 
ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre, kadar jih kdo 
uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih 
uporablja s slabim. Taki so bili nekateri izmed pismoukov:

lakomni, slavohlepni in hinavski. Da bi pa naredili na ljudi 
vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in
javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake pobožnosti 
so zlorabljali z namenom, da bi prekrili notranjo 
pokvarjenost. Jezus je to popačenost razkrinkaval in 
poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne 
nasedajo.

Priložnost, da to svoje poučevanje dopolni, se
mu je ponudila, ko je prišel v tempelj. Opazil je,

kako so nekateri metali denar v zakladnico.
Gotovo je bil  marsikoga med njimi vesel, ko je
videl, kako velik del svojih dohodkov prispeva
za hišo njegovega Očeta. Apostole pa je spet
opomnil, naj ne nasedajo zunanjemu videzu.

Bogat dar, ki ga nekdo da, je lahko zares znak
njegove velikodušnosti. A je tudi možno, da je

le maska, pod katero skriva notranjo
pokvarjenost. Prav tako je z revnim darom:

lahko je znak darovalčeve notranje revščine,
lahko pa se za njim skriva biser vere in

ljubezni. Tak biser je bilo srce vdove, ki je vrgla
v zakladnico le borna dva novčiča.

Bog nam ne določa, kako naj se
oblačimo, kakšne molitve naj

opravljamo in kakšne darove naj nosimo
v cerkev. Vsakdo naj se ravna po lastni

presoji. 
Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo

pretentali in z nikakršnim darom ga ne
bomo preslepili, da ne bi videl v našo

notranjost in precenil vrednosti našega
srca.

1KR 17 10-16

Rekel ji je: »Daj mi svojega sina!« In vzel ji ga
je iz naročja, ga nesel v gornjo izbo, kjer je

stanoval, in ga položil v svojo posteljo.
Nato je klical h GOSPODU: »GOSPOD, moj

Bog, mar hočeš spraviti v nesrečo celo to vdovo,
pri kateri gostujem, in ji usmrtiti sina?«

Zleknil se je trikrat čez dečka in klical h
GOSPODU: »GOSPOD, moj Bog, prosim, naj

se vrne dih življenja tega otroka v njegovo
notranjost!«

  In GOSPOD je uslišal Elijev klic: dih
otrokovega življenja se je vrnil v njegovo

notranjost in tako je oživel.  
 Elija je vzel otroka, ga prinesel iz gornje izbe v
hišo in ga izročil materi; Elija je rekel: »Glej,

tvoj sin živi!«
Žena pa je rekla Eliju: »Zdaj vem, da si Božji
mož in da je GOSPODOVA beseda v tvojih

ustih resnica.«  
Pravi prerok je tisti, čigar usta oznanjajo besedo, ki zares prihaja od Boga

in se zato uresniči; prim. 5 Mz 18,18-22; Jer  .

HEBREJCEM  9 24-28

  Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki
bi ga naredila roka in bi bilo le odtis

resničnega, ampak v sama nebesa, da se
je zdaj za nas pojavil pred Božjim

obličjem, tudi ne, da bi sebe večkrat
daroval, kakor véliki duhovnik hodi v

svetišče vsako leto s tujo krvjo.  
26 Ko bi bilo tako, bi moral od začetka

sveta večkrat trpeti. Tako pa se je
razodel enkrat ob koncu vekov, da je

prek svoje žrtve odpravil greh 
  Kakor je ljudem določeno enkrat

umreti, nato pa pride sodba,  
  tako se je tudi Kristus enkrat daroval,
da je odvzel grehe mnogih. Drugič pa se

bo prikazal brez greha, v odrešenje
tistih, ki ga pričakujejo.  

brez greha tj. ne bo jemal nase človeškega greha.
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