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4.31.ZAHVALNA NED.= KARL BOROMEJSKI     7-Za
žive in pok. farane,za večni pokoj pred rojstvom
umrlih otrok,   10.-, Slavko Kovač,starši Ogrinc

Alojzija,Albin Vanček,  Jožef, Helena, Karl Sagadin,
Zvonko Korošec     Ljudmila Šela,  Stanislav Jug, 
5. PON= ZAHARIJA,ELIZABETA   8.- n.Brezmadežne,   

6.TOR= LENART        8.- po namenu  
7.SRE= ENGELBERT.                            8.- po namenu

8.ČET= BOGOMIR  8.- po namenu  
9.PET= POSVET.LATERANSKE BAZILIKE    18.-za d.

POKLICE, za imenovane v spom.           
10-SOB= LEON VELIKI       Ž=17.- za pok.Ogrizek,

Martin, Marija Sagadin, Franc Leva in sor.
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,

Elizabeta,Pavel,Janez Rak,Filip Erker,
Karl Marija Majer

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

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

UREJANJE IN KRAŠENJE
CERKVE,.2.-ZA MINISTRIRANE, 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 IMANU. 

Popolni odpustek
PREROK IZAIJA JE V VIDENJU NEBES 
SLIŠALHVALOSPEV 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 
SEMsem .) ZAHVALJUJMO SE IN SE 
NIKOLI NE PREPUŠČAJMO  
MALODUŠNOSTI naj nas naši prepusti in 
grehi-tudi krivnja 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.  

O '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.  
                     

Največja zapoved
MARKO 12 28 Eden

izmed pismoukov
je   pristopil je in

ga vprašal:
»Katera je prva od
vseh zapovedi?«  

  Jezus je
odgovoril: »Prva

http://zupnija.laporje.si/


je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš
Bog, je edini Gospod  

Jezus navaja prvi del Izraelove veroizpovedi   ki so jo
verni Judje molili (in jo še vedno molijo) vsak dan.

Ljubi Gospoda, svojega Boga,
iz vsega srca, iz vse duše, z

vsem mišljenjem in z vso
močjo.  

 Druga pa je tale: Ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena

druga zapoved.«  

32 Pismouk mu je rekel: »Dobro,
učitelj. Resnico si povedal: On je
edini in ni drugega razen njega 
Dobro ali Lepo. - On je edini db. Edini/Eden je;

značilno judovska strahospoštljiva opustitev Božjega
imena.

  in ljubiti njega iz vsega srca, z
vsem umevanjem in z vso močjo
ter ljubiti bližnjega kakor samega

sebe je več kakor vse žgalne
daritve in žrtve.« 

 34 Ko je Jezus videl, da je pametno
odgovoril, mu je rekel: »Nisi daleč od
Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni

drznil še kaj vprašati. Mr 12,28b–34

ZA KAKŠNO LJUBEZEN GRE?

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz
vsega srca, iz vse duše, z vsem

mišljenjem in z vso močjo.« Beremo v
današnjem  evangeliju. Naštete sposobnosti pomenijo

naslednje: 

Srce pomeni mo  volje,č  
duša življenjsko mo , č
mišljenje mo  razuma;č  

poleg vseh naštetih je omenjena
še življenjska mo  nasplohč . 

Jezus med vsemi naštetimi sposobnostmi
ni hotel potegniti ostre meje, pa tudi ni
imel namena izčrpno govoriti o vidikih
našega notranjega življenja. Hotel je

povedati, da moramo vse svoje moči, brez
izjeme, postaviti v službo ljubezni do

Boga. 
Vsako našteto sposobnost naj bi »vso« dali v

službo ljubezni do Boga. 

Z vso intenzivnostjo in vsemi svojimi 
zmožnostmi naj bi svoje sposobnosti 
usmerili v ljubezen do Boga. Z vsem, kar 
smo, naj bi odločno in v ljubezni bili 
predani Bogu.

Tu se nam postavi veliko vprašanj. Je to
kdo že kdaj dosegel? 

Obstaja  kakšna  možnost,  da  bi
izpolnili to zapoved? 
Kdo lahko o sebi trdi, da ljubi Boga na tako
popoln način? 

In kakšen je naš dejanski odnos do
Boga?

Ali ni večkrat tako, da na Boga sploh ne mislimo, da
ravno zanj nimamo časa,
da dvomimo in 
z Bogom nimamo kaj početi? 
Kako je mogoče samega sebe pripraviti  k ljubezni do
Boga? 
Ali je ljubezen mogoče zapovedati in aktivirati s pomočjo
volje?

Jezus s to zapovedjo ni mislil enega
samega dejanja,

ki bi ga bilo mogoče izvršiti naenkrat.
Gre za življenjsko nalogo.

 Ljubezen do Boga, v vsem življenju, je naš
cilj. 

Z ljubeznijo je mišljen odnos, v
katerega vstopimo s svojo celotno

osebo. 
Kadar samo nekaj darujemo,
 kadar samo izgovarjamo molitvene obrazce,
kadar darujemo stvari, 
ki niso del naše osebe, 

in kadar se to dogaja, ne da bi se pri tem
angažirali s svojo celotno osebo,

takrat ne ljubimo
in zgrešimo smisel svojega življenja.

V ljubezni je v igri lastna oseba.
Ljubezen je vsaka oblika osebnega

srečanja z Bogom, pač glede na
naše različne zmožnosti in

sposobnosti. zapoved zahteva, da se z
vsem, kar smo, Bogu popolnoma predamo

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo

Naš napredek v svetosti je odvisen od Boga in
od nas samih: 

od Božje milosti in od naše volje.
(mati Terezija)



MIKROFON –  Zaradi  velikega  števila
študentov  v  dvorani  si  je  profesor  omislil
miniaturni  mikrofon  in  pred  predavanjem
vprašal:  »Ali  me  študentje  v  zadnji  vrsti
slišite?«  – »Ja!« se je oglasil  nekdo, »vendar
nas ne moti preveč!« 
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