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25- XI.  KRISTUS KRALJ STVARSTVA,  34.NED=
KATARINA SIN. 7-Za farane in za pred rojstvom umrle.

10.- Družina Hajšek – Pernat, družina Cehtl,
Žnidar,Kramberger,  Marija Vantur, Jurij Kac obl.

26, PON= LEONARD   8.- n.Brezmadežne,   
27.TOR= VIRGIL in MODEST    8.- po namenu

28.SRE= KATARINA LABOURE  17.-Urška,Rok,Greta,
Miran Novak, Slavko,Franc Čater, Jože Erker,

Anton Ačko obl., 
29.ČET= SATURNIN    Ž=16.-Angela Dovnik,

Matilda,Jože Sagadin, pok.Ugeršek
30.PET= ANDREJ AP.   17.-za duhovniške . POKLICE,

Andrej,Marija Pirš, sor.,   
1 -SOB= EDMUND      K=16.-Marija Vantur          

 2..NED. 1.ADVENTNA..= NATALIJA    7-Za žive in
pok. farane,za večni pokoj pred rojstvom umrlih

otrok,     10.-Franc,Frančiška Meglič, Stanislav Jug,
Anton Ačko, Leopold,Terezija Pušnik 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

 
MIKLAVŽ PRIDE RAZVESELIT OTROKE V  SREDO
5.XII.18 ob 17.URI.. Prinesel bo svoje darove in darove,
ki so svojim otrokom pripravili starši v vrednosti 10.€. ….
STARŠI, PRIJAVITE SVOJE OTROKE,, TUDI TISTE,KI SO V VIŠJIH

RAZREDIH. Do 2.XII. 
OB PRIHODU MIKLAVŽA  so vabljeni šolarji, da prikažete kakšne

zgode  in nezgode iz vašega življenja…  

ADVENTNA AKCIJA OTROK:  ADVENT JE čas, ko
skupaj z Marijo, ki pod srcem nosi  Jezusa  romamo  -

obiskujemo družine birmancev, prvoobhajancev in
ostalih, kateri želijo, da jim MARIJA PRINESE V HIŠO SVOJ

BLAGOSLOV, SVOJEGA SINA JEZUSA. 

VABIMO  VAS TUDI, DA SE PRIDRUŽITE AKCIJI
'OTROCI POMAGAMO OTROKOM'  SVOJE
PRIBOLJŠKE ŽRTVUJ  - DARUJ LAČNIM…

JEZUS KRALJUJE TUKAJ V HOSTIJI,
KLIČE TE!

Šel sem v nekaj laboratorijev v ZDA v
Kalifornijo, da sem jim nesel vzorce. Nisem jim
povedal, da ti vzorci izhajajo iz hostije. To je
slepi test in laborantu daš vzorec, da ga
analizira in nobenih drugih podatkov. 
Kaj so bili rezultati?
»G. dr., vzorci, ki ste nam jih prinesli, so mišično 
tkivo srca. Mišice miokarda levega ventrikla.« To 
je bil prvi rezultat. Ampak še marsikaj je bilo potrebno
odkriti… v NY velik strokovnjak za patologijo, 
biokemijo in kardiologijo. On je edini prof., ki je 
napisal knjigo o tem, kako napovedati, od česa je 

oseba umrla, če je srce bilo 
ranjeno. To je zelo znan 
prof. dr. Frederich Zugibe. 
Dali smo mu 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.«… »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 je kuagolirala in se spremenila v tkivo 
srca.  … 
Tako sem šel v laboratorij v  Benos Aires in iskal 
dokument prvih preiskav v BA. 

Laborant, ki je naredil prvo študijo, je napisal:
»Nekatere tekočine izgledajo kot rdeče krvničke,

bele krvničke, hemoglobin. Mojo pozornost je
pritegnilo to, da se celice premikajo in bijejo.

Nekaj dni je že minilo. Po 15 minutah celice
krvničk umrejo.« … Privlačila me je ta tema o

srcu. Ugotovil sem, da je v 8. stoletju v Lancianu
na jugu Italije – ko je duhovnik maševal, podvomil

v to, da je Jezus res prisoten v Euharistiji.
Podvomil je, in v momentu, ko je podvomil, je hostija

postala kri, ki je koagulirala. Spremenila se je v ta kos
mesa. Če greste v Lanciano, ga lahko vidite….

Škofijska konf. V Italiji Je v 70. -  Poudarjam, to se je
zgodilo v 8. stoletju in se ohranilo - Povabila  dr.

Linolli-ja, eksperta v biokemiji in
patologiji, da prouči vzorec. Povedal je,

da je to »srčna mišica, enako kot
vzorec, ki ga imate«. Zato vzorec, ki
ga imam iz 90. iz Buenos Airesa, je
isti… pripada isti osebi. Kaj meniš? 

 

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 :

HVALJENO IN ČEŠČENO
 SVETO REŠNJE TELO!

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

VIŠAVAH. BLAGOSLOVLJEN, 
 KI PRIHAJAŠ

VEČ NA   
Google 
EVHARISTIJA 
ČUDEŽI

http://zupnija.laporje.si/


 V IMENU GOSPODOVEM. HOZANA NA
VIŠAVAH!«

Jezus je odgovóril: 
»Moje kraljestvo ni od tega sveta. 

Ko bi bilo moje kraljestvo 
od tega sveta, 

bi se moji služabniki bojevali, 
da ne bi bil izročen Judom, 

toda moje kraljestvo ni od tod.« 
Pilat mu je rekel: 

»Torej si ti vendarle kralj?« 
Jezus je

odgovóril: 
»Ti praviš, da

sem kralj. 
Jaz sem zato

rojen in 
sem prišel na

svet zato, 
da pričujem za

resnico. 
Kdor je iz resnice, 

posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)

 KRALJ, KI NI OD TEGA SVETA

Kraljev in cesarjev je vedno manj, saj jih 
imajo samo v nekaterih državah. Svet jih je 
v glavnem pospravil v muzeje, sijajne 

grobnice in arhive. Ljudstvo pa si je izbralo 
demokracijo in vlada samo sebi.
Zdi se pa, da se dandanes nekakšni 
»kralji« in »cesarji« vračajo v drugačni 
preobleki. Uživajo celo večjo čast, še več 
podložnikov se jim klanja in še lepše 
kraljevske palače si privoščijo. Med te 
preoblečene kralje prištevam predvsem 
razne zvezdnike popularne glasbe. Sto 
tisoči jim plačujejo desetino, na koncertih 
pa od navdušenja dvigajo roke, padajo v 
trans in v nezavest. Nekaj podobnega bi 
lahko rekli o nekaterih vrhunskih športnikih,
filmskih zvezdah, politikih, ki jim godi, da se
zanje ljudstvo navdušuje. Kralji v novi 
preobleki, v novi izdaji.
Zdi se torej, da tudi človek sredi zlate 
demokracije potrebuje kralje; potrebuje 
nekoga, ki ga skoraj po Božje časti, 
obožuje in mu služi. V človeku je silna 
potreba po češčenju. Nekoga mora imeti 
na prestolu in ga častiti. Če to ni Bog, je 
pač kakšen drugi, manjši »bog«, ki ima 
lahko različna imena: Razum, Napredek, 
Kariera, Uspeh, Denar, Veliki jaz … veliko 
je kandidatov za prestol.
Po vsem tem se nam bo zdelo nadvse 
nesodobno, da kristjani govorimo o 
Kristusu kot kralju. Tega najbrž ne bi počeli,
če ne bi bil Jezus sam tako jasno rekel o 
sebi: »Kralj sem.«
Ko je to izrekel, ni sedel na sijajnem 
prestolu v zlatih oblačilih, ampak je stal kot 
obsojenec pred rimskim upraviteljem 
Poncijem Pilatom. 

Kakšen kralj je torej?
Odgovor izvemo, ko

nadaljuje: »Moje
kraljestvo ni od tega

sveta.« Vsi drugi
kralji v zgodovini so bili in so še vedno od
tega sveta in za ta svet. Ljudje jim morajo

služiti, streči in dajati. On pa pravi: »Nisem
prišel, da bi mi stregli, ampak da bi jaz

stregel in dal svoje življenje za vse.« To
torej pomeni, da ni od tega sveta. Služiti,
streči, darovati se – te reči zares niso od

tega sveta. 
Presegajo ga. Po: Ozare – TV Slovenija, 1994

Če je Jezus naš kralj in naš Gospod, potem iz tega
sledi logičen sklep, da smo mi Božji služabniki. Torej

se mu prostovoljno povsem izročamo, ker ga kot
Gospoda sami priznavamo, mu verjamemo in zato
tudi želimo živeti po njegovih navodilih in željah.
Praktično to pomeni, da mu po svojih najboljših

močeh želimo povsem podvreči svoje misli, da želimo 
svoje besede oblikovati v skladu z njim, ki je Beseda
živega Boga,  in da želimo, da so vsa naša dejanja
povsem podrejena njegovi volji, kot našemu »vodilu«.
Da  smo služabniki  v  odnosu  do  Gospoda  v  zadnji
stopnji,  pomeni  tudi  to,  da  se  zavedamo,  da  sami
nismo zmožni odrešenja, zato moramo samo v njem
iskati  zadnji  vzrok  svojega upanja  na  odrešenje  in
večno življenje. Prav tako kot svoje večne prihodnosti
nimamo v svojih rokah, ugotavljamo, da tudi temelja
svojega bivanja ne moremo imeti drugje kot samo v
njem.

Ta odnos Gospod, kralj, vladar – služabnik, nima v
sebi niti trohice pridiha gospodovalnosti v

posvetnem pomenu besede niti kančka suženjske
odvisnosti. Nasprotno, saj lahko samo v tem odnosu
dosegamo najvišjo mero svoje svobodnosti. Vsi drugi
odnosi nas v resnici lahko zasužnjujejo M. Turnšek.
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