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CELODNEVNO ČEŠČENJE JEZUSA V SV
OBHAJILU – V SVETI HOSTIJI.  prilika za spoved

24.34-NED=KRISTUS KRALJ VESOLJA ANDREJ D.

7.- za farane, Bogdan Mastinšek, Tone Javernik,
10.-Albin Pernat, Danilo Florjančič, Mirko Dovnik,
16.-Angela,Jurij,Mirko Tomec,  Jasna Uršič obl.in

dvojne starše, Martina Uršič obl,.Po n.dobrotnikov.,     
25-PON= KATARINA ALEKSANDRIJSKA          8.- po

namenu  Brezmadežne               
26.TOR= LEONARD P.    8.- po nam

27.SRE= VIRGIL,MODEST   8.- po nam     
28.ČET=KATARINA LABOURE   17.-Anton Ačko obl

29.PET=SATURNIN   17.- mol.ura,za duh.p.po nam..
30.SOB=  ANDREJ AP.   Ž= 16.- Angela,Jože Dovnik,
pok.Pristovnik. Matilda,Jože Saganin,pok.Ugeršek,

Matilda Korošec,  
1,XII-1.ADVENTNA NED= ELIGIJ 7-za župljane za
otroke umrle pred rojst.10.-Pavel Bukovec,Franc

sor.  Frančiška Erker Karl Brglez,Leopold,Terezija
Pušnik  

jer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo tudi
Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724   in v

Laporju v dneh skozi teden

MIKLAVŽ PRIHAJA V LAPORJE 5.XII.
OB 18.URI.(prijave do 25.11.2019 -PRISPEVEK10 €)

Ob postavitvi ADVENTNEGA VENECA. V
SOBOTO 30.XI. T.D.L.OB 15.URI  VABI NA

RADOSTNO DRUŽENJE.

BLAGOR TISTIM, KI PRIPRAVLJAJO prilika za
spoved SVOJA SRCA NA JEZUSOV PRIHOD.

VZEMITE IN JEJTE!«          »VZEMITE IN PIJTE, TO
JE MOJA KRI, NOVE IN VEČNE ZAVEZE!«     

SKRIVNOST VERE.

›Ta je judovski kralj.‹
Tisti čas so se 

voditelji ljudstva norčevali 
iz Jezusa in govorili: 

»Druge je rešil, 
naj reši sebe, če je on 

Božji Mesija in
Izvoljenec.« 

Posmehovali so se mu 
tudi vojaki; pristopali so 

in mu ponujali kisa. 
Govorili so: 

»Če si judovski kralj, 
reši samega sebe.« 

Nad njim je bil tudi napis: 
›Ta je judovski kralj.‹

(Lk 23,35–38)

»moje kraljestvo 

ni od tega sveta!«
KRALJ NA PRESTOLU KRIŽA 

Zadnje dni svojega življenja na zemlji je Jezus
pokazal,  da  njegovo  kraljestvo  ni  od
tega sveta in da ga ne vzpostavlja s silo, s
prevratom in z orožjem. 
Nekaj  dni  pred  veliko  nočjo  je  na

osliču prijahal v Jeruzalem, in to
na izposojenem. Lk 23,35–43

 Pravi Izraelov kralj ne prihaja na konju,
ki je simbol vojaške moči, temveč na

oslu. Osel je vojaško neuporabna žival,
kakršno so takrat imeli revni ljudje, zato

je simbol miru in nenasilja. Ne stopa v
tekmo z vojskami in silami tega sveta.

Njegov prihod v Jeruzalem na osliču je simbol,
da se odreka zemeljski moči.   

Bistvo Kristusovega kraljestva se
nam še bolj razodene na veliki petek,
ko »Jezus Nazarečan, judovski kralj«

umira na križu. To je njegov pravi
prestol. Križ je najvišji izraz

zemeljske nemoči, hrkati pa izraz
popolnega zaupanja v Božjo moč.

Njegovo kraljestvo je »kraljestvo resnice 
in življenja, svetosti in milosti, 
pravičnosti, miru in ljubezni«. Zato je 
v tem svetu tako krhko in nenasilno 
kakor njegov kralj, ki jezdi na osliču 
ali visi pribit na križ. 

Jezus Kralj ni bil revolucionar ali
vodja vstaje, kakršnega so si mnogi
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Judje želeli. Za revolucijami ostajajo
pogorišča in kri. »Veliki časi« puščajo
za seboj velike kupe ruševin, je zapisal

H. Hesse.
   
Cerkev kot celota pa tudi posamezni kristjani
so  v  stalni  skušnjavi,  da  bi  hoteli  kraljevati.
Pravo in edino kraljevanje pa je zanjo
služenje Kristusu v ljudeh. 

Toliko je kraljevska, kolikor je tudi njen
prestol križ in

 njeno kraljevo žezlo evangelij.
Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah

Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

Postavitev Gospodove večerje
(Mt 26,26-29; Mr 14,22-25; Lk 22,14-20)

PAVEL KORINČANOM 23 Jaz sem namreč prejel od
Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod
Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh
in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je

moje telo za vas. To delajte v moj
spomin.«   Prav tako je vzel tudi kelih po
večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza

v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte
to v moj spomin.«   Kajti kolikorkrat jeste

ta kruh in pijete kelih, oznanjate
Gospodovo smrt, dokler ne pride.

Nevredna udeležba
  Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil

ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad
Gospodovim telesom in krvjo

28 Naj torej vsak sebe presodi in tako jé
od tega kruha in pije iz keliha

  kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo,
če ne razpoznava telesa : namreč če se ne 
zaveda zahtev, ki izvirajo iz prejemanja 
Gospodovega telesa.
30 Zato pa je med vami veliko slabotnih in

bolehnih in precej jih je že zaspalo.
31 Ko bi mi presojali sami sebe,

 bi ne bili sojeni
  Ker pa nas sodi Gospod, nas vzgaja, da

ne bi bili
 obsojeni s svetom vred.

 

LUKA 23.35 Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo.
Celo voditelji  so se norčevali  iz  njega in govorili:
»Druge je rešil,  naj reši sebe,  če je on
Božji Mesija in Izvoljenec.« 
 Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in
mu ponujali kisa.  Govorili so:  »Če si judovski
kralj, reši samega sebe.« 

LUKA 23.38 Nad njim je bil tudi napis: 
»Ta je judovski kralj.«

(37.38) judovski kralj: na križu je bilo navedeno, 
zaradi katerega hudodelstva je bil križani obsojen: 
judovski kralj v tem smislu pomeni političnega 
prevratnika, revolucionarja, ki je želel zavladati nad 
Judi.
Na globlji ravni hoče Luka verjetno prikazati, da

so Jezusovi sovražniki s tem nehote priznali,
kdo je Jezus v resnici: Mesija (Izraelov

eshatološki kralj) in Bog (ki je v SZ edini »Kralj
Izraela« v polnem pomenu besede);

39 Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je
preklinjal in mu govoril:  »Ali nisi ti Mesija? Reši
sebe in naju!« 

Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti
ne bojiš Boga, 

ko si v isti obsodbi?
In midva po pravici, kajti prejemava

primerno povračilo za to, kar sva storila;
ta pa ni storil nič hudega.«   In govoril je:

»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje
kraljestvo!«

v svoje kraljestvo različica v svojem kraljestvu.
Kristusovo kraljestvo je v bistvu on sam (gl. op.
k Mt 3,2): »(Večno) življenje je biti s Kristusom,

kajti kjer je Kristus, tam je kraljestvo«
(Ambrozij).

43 In JEZUS mu je rekel: 
»Resnično, povem ti: Danes boš z menoj

v raju.«

 Dr. Castagnon in krvaveča hostija.
Zelo znanemu prof. dr. Frederich Zugibe. Smo 
dali  vzorec in je rekel: »Oseba, ki je imela to 
srce, je morala biti zelo maltretirana, ker je 
njegovo srce pokazalo, da je bil zelo pretepen. 
Bil je mučen.« 
On ni vedel, da je to hostija. Potem se je  rekel: 
»Toda nekaj pa mi moraš razložiti: kako je 
možno, da je med tem, ko sem jaz proučeval ta 
vzorec, tkivo utripalo in bilo. Torej mi razloži, 
kako si lahko vzel ven srce mrtvega moškega in 
mi prinesel še živega v NY v moj laboratorij?« 

»Prof. Zugibe, to ni to, kar vi mislite, to je
posvečena hostija, ki je pričela krvaveti.«
Pomislite, ima več las kot jaz, skoraj si je

začel puliti svoje lase. Zamislite si, da
človeku razlagate, da se je košček žita

spremenil v kri, ki se je strdila in se
spremenila v tkivo srca….

Pot začenjamo od Boga, 
da bi se spet vrnili k Bogu. 

To je edino gibanje, 
ki je smiselno in koristno.

(Leon Bloy) 
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