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3-31-ZAHVALNA NED. =  VIKTORIN PTUJSKI

7.-za župljane,    10.-Jožef,Helena,Karl Sagadin,
Angela,Martin Gosak, pok-Merc,Dorič

Slavko Kovač, pok.Ogrinc
4-PON= KAREL(DRAGO)  8.- po nam. Brezmadežne              

5.T= ZAHARIJA,ELIZABETA15.-Danilo Florjančič pogreb
6.SRE=LENART  8.- za imenovane v spominih,

7.ČET=ENGELBERT 8.- za imenovane v spominih,
8.PET= BOGOMIR       18.- mol.ura za duh.poklice 

9.SOB= POSV.LATERANSKE B.  Ž=16.-ALBIN PERNAT
10.32-NED= LEON VELIKI  7.- za farane,, Leskovar,

Poharčeve,Berdnikove,10.-KOČNO,MARTINOVO.
Roza,Ivan Berdnik,Ana Fijavž, Kašl Marija,Alojz

Potočnik,  Martin,Elizabeta Zabav, Josip Volf,sor.     
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

VEROUK JE DVAKRAT TEDENSKO: 1. -
NEDELJSKA SVETA MAŠA IN 2.-MED 
TEDNOM.

Na zahvalno nedeljo se zbiramo ob
oltarju s posebnim namenom: da se

zahvalimo za vse, kar imamo, kar nam je
podarjeno od Boga, ki nas neizmerno

ljubi. Naj bo današnja zahvala iskrena in
obogatena s prošnjo, da bi znali ceniti
prav vsak trenutek, ki napolnjuje naše

življenje. A.K.

Jezus in Zahej
LUKA19 1 Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto 
2 Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji

cestninar in bogat človek
Zahej: po legendarnem cerkvenem izročilu je Zahej pozneje postal

kristjan in Peter ga je celo postavil za škofa Cezareje. - cestninar gl. op.
k Mt 5,46.

3 Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel
zaradi množice, ker je bil majhne postave.  

4 Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi
ga videl, kajti moral bi iti tam mimo.

5 Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in
mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram

namreč ostati v tvoji hiši.«
6 In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel.

7 Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili:
»Ustavil se je pri grešnem

človeku!«  
8 Zahej pa je vstal in rekel
Gospodu: »Gospod, glej,

polovico svojega
premoženja dam ubogim,

in če sem koga v čem
prevaral, mu povrnem

četverno.«  
 9 Jezus pa mu je rekel:

»Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on
Abrahamov sin.   

Jezus govori o duhovnem Abrahamovem sinovstvu (pojem, ki ima
pomembno vlogo v misli Lukovega učitelja Pavla).

10 Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar
je izgubljeno.

MOŽ DEJANJ
Današnji  evangelij  nam  predstavi  dogodek,  ko  se
Jezus ustavi pri »grešnem človeku« Zaheju. Zakaj se
je Jezus ustavil pri njem?
Zahej je bil bogat. Čutil pa je, da ga bogastvo
ne osrečuje in ne zadovoljuje. Kaj pomaga
polna blagajna, če je srce prazno. Denar Zaheju
notranje praznine ni mogel izpolniti. Zraven tega, da

je bilo prazno, je bilo Zahejevo srce še
ranjeno. Ranjeno ob zavesti, da denar, ki je bil v

blagajni, ni prihajal tja vedno po najbolj pošteni poti.

Zvedel je, da se je v deželi pojavil
izreden prerok. Živi skromno in

preprosto. Ni navezan na denar in na
zunanje reči, poslušalce pa usmerja k

notranjim vrednotam. Ljudi ne presoja po
imetju, poklicu in ugledu, temveč po srcu
in po dejanjih. Njegov nauk je zahteven,
Zaheju pa je ravno to všeč. Čuti, da bi ga

srečanje s tem prerokom rešilo
navezanosti na stvari in ga notranje

osvobodilo. Želi si, da bi ta prerok prišel
tudi v njegov kraj in da bi ga vsaj videl,

če že ne bi mogel z njim govoriti.
Zahej ni bil le mož želja, ampak je bil tudi 
mož dejanj. To je dokazal s potezo, ki je 
ne bi bil vsakdo sposoben. Da otroci 
plezajo na drevesa, je razumljivo. Da pa 
spleza na drevo odrasel človek, mora 
imeti poseben razlog. Zahej ga je imel. Ko
je zvedel, da Jezus potuje skozi domače 
mesto, je splezal na drevo, da bi ga videl. 
Bil je namreč majhne postave. Dosegel 
je, kar si je dolgo želel. 

Jezusu je ta prostodušnost ugajala.
Nagradil jo je. Pod drevesom se je
ustavil, Zaheja nagovoril in se dal

povabiti v njegovo hišo. Ta pa je vnovič
pokazal, da je mož dejanj. Jezusa in

njegovo spremstvo je pogostil, polovico
imetja je razdelil ubogim, prevare in

goljufije pa je poravnal.
Kdaj pa bodo naše želje postale dejanja?

Po: F. Cerar
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Tekel je torej dalje in splezal na divjo
smokvo,

da bi ga videl, zakaj tam je moral iti
mimo. (Lk 19,4)

Gospod Jezus, s tal te večkrat ne vidim.
V višini oči mi toliko stvari zakriva obzorje.
Vsakdanje obveznosti, sanje o prihodnosti,
goščava občutij, želja po izstopanju,
naprezanje, da bi imel vedno več ...
Same lepe, pomembne, zapeljive stvari, ki pa mi
niso dovolj.
Moje oči iščejo dlje.

Gospod Jezus, daj mi kakšno tako drevo, kakor
je bilo Zahejevo,
kakšen drugačen dan, kakšno novo molitev,
človeka, ki je poln tebe, kakšno posebno nedeljo,
reveža, ki me bo vznemiril,
mladega človeka, potrebnega pomoči,
duhovnika, ki me bo razumel, kakšno redovnico,
kakšen neuspeh, ki me bo postavil na trdna tla,
prijatelja, ki je slabo končal,
kakšno veliko veselje ali prehudo žalost ...

Gospod Jezus, sem majhne postave in vse
moje stvari so majhne.

Daj mi kakšno tako drevo, kakor je bilo
Zahejevo,

in pogum, da bom splezal nanj.
Od tam te bom lahko videl.

In ko se bom spustil na tla, bom poln
veselja.

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Verjamem, da imajo rajni 
veliko sočutja z našo revščino. 

Spominjajo se, da so bili 
krhki in umrljivi kakor mi. 
Zato nas tudi ne nehajo 
ščititi in moliti za nas. 
(sv. Terezija Deteta Jezusa)



Starost je letni čas zrelosti. 
Zato moram roditi več 
in boljše in pomisliti, 
da mi je odmerjen 

le še kratek čas življenja 
in da se že nahajam 
blizu vrat večnosti.

(sv. Janez XXIII.)



Velika zmota bi bila samo 
na svetnike se zanašati, 

Boga pa pozabiti. 
Svetniki niso vsemogočni, 

le Bog nam pomaga 
po njih prošnjah.

(bl. Anton Martin Slomšek)



Svetnik je tisti, 
ki je sam sebe uresničil 
na čisto svojstven način 

po Božjem daru in po svojem osebnem prizadevanju 
za vero, upanje in ljubezen 

do Boga in do bližnjega.
(Franc Kramberger)



Za svojo večnost živim danes. 
Vsak dan mi je v ta namen podarjen. 

S spoštovanjem ga moram 
vzeti v svoje roke.

(Franc Sodja)



Življenje je nekoliko podobno plovbi: odpotuješ
pozdravljaje zaradi ločitve od svojcev in prijateljev, a

glej, ob prihodu te tebi dragi ljudje 
že čakajo v pristanu.

(sv. Janez XXIII.

8. november
BOGOMIR

Rodil se je okoli leta 1065 blizu mesta Soissons
severovzhodno od Pariza. Oče in mati sta ga dobil
pozno: veliko sta molila, da bi jima Bog naklonil
srečo starševstva in še benediktince v samostanu
Peronne sta prosila, naj skupaj z njima molijo v ta
namen.  Še  pred  rojstvom  sta  ga  iz  hvaležnosti
zaobljubila  Bogu in  že  v nežni  mladosti  sta  ga
izročila  v  vzgojo  redovnikom.  Bogomir  je  bil
bister,  nežno  čuteč  otrok,  zlasti  sočuten  do
bolnikov. Samostanski predstojnik mu je še zelo
mlademu zaupal nego bolnikov, kasneje pa skrb
za samostanska posestva. Ko je dosegel primerno
starost  in  ustrezno izobrazbo,  je  bil  posvečen v
duhovnika.  Kmalu  po  posvečenju  je  odšel  za
opata Marijinega samostana v Nogentu. Tam so
ga ljudje prisrčno sprejeli.  Ubožci in gobavci iz
vse dežel so trkali na njegova vrata, on pa jim je
pomagal.  Leta  1104  je  moral  opat  Bogomir
zapustiti mirni samostan, saj je bil izbran za škofa
v Amiensu. Ko je leta 1106 požar upepelil skoraj
vse mesto, je Bogomir razdal vse, kar je imel, da
bi mesto zraslo še lepše. Toda ljudje so se izkazali
za nehvaležne. S težavo je prenašal nehvaležnost.
8.  novembra  1115   je  umrl  v  samostanu  blizu
svojega rojstnega mesta Soissonsa.

BESEDNJAK – Mama: »Erik, pa kje si se
naučil  vse  te  grde  besede?!«  –  Erik:
»Mama, ali poznaš tisto igrišče tam poleg
davčnega urada?'«
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