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  21.16-NED= MARIJA MAGDALENA 7.- za žive,pokojne
farane,Franci,Tilčka,str.,Kramberger-Jerič         10. -
Franc Pliberšek obl  Hajšek – Pernat Magda Kavčič,

Ivan Košič,obl.,   Martina Sagadin,   Karl Brglez,  
22-PON= MARIJA MAGDALENA 8.- po n.Brezmadežnev              

23-TOR= BRIGITA ŠVEDSKA    8.-po namenu   
 24.SRE= KRIŠTOF 8.-, na č.sv Krištofu za potrpežljivost

25.ČET=JAKOB AP             8.-Jezusu v zahvalo  
26-PET= MAKRINA    18.-duh.poklice,.Ana in Filip Kac
27-SOB= GORAZD,KLIMENT IN UČ.  Ž= 17.-Blaž Žist obl

L= 18 .-Jožef obl.,Frančiška,starši Mlakar,Šmit Rudi
28.-15NED  VIKTOR I.pp 7.-za župljane, za umrle pred
rojstvom, pok.Leskovar Poharčeve, Berdnikove, 10.-

PONOVITEV 50 let duhovništva P.JOŽE OSVALD
Amalija Šanring, Julijana Vantur, Marija Vantur,

Marija Urlep
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

 ZUPNIKOVA MOLITEV: USMILJENI JEZUS!

POSEBEJ PRIPOROČAM TVOJEMU
USMILJENJU VSE, KI SE NE

ZAVEDAJO NEIZMERNE   VREDNOSTI
SVETE MAŠE,

  
Ljubezen do Boga in do bližnjega 

je višek popolnosti, 
temelj vseh kreposti. 

Nasprotno pa je ljubezen do sebe 
izvir vseh pregreh.

(Tomaš Špidlik)

Obisk pri Marti in Mariji
LUKA 10 38 Ko so potovali, je prišel v neko vas in

žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo.  
  Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je

sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove
besede, 

  Marta pa je imela s postrežbo veliko dela.
Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me
je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar,

naj mi pomaga!« 
  Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi

in vznemirja te veliko stvari,
42 a le eno je potrebno. Marija si je izvolila

dobri del, ki ji ne bo odvzet.«  

 
Lk 10,38-40

SEDI IN PRISLUHNI

V današnjem evangelijskem odlomku 
beremo takole: »Gospod, ti ni mar, da 
me sestra pušča samo streči? Reci ji
vendar, naj mi pomaga!« (Lk 10,40). 
Zanimivo je, da je za Marto od vsega 

začetka jasno, kdo ima prav in kdo ne.  
Kdor veliko dela, ima zmeraj prav. 
Njena sestra, ki si preprosto drzne 
sedeti pri Jezusovih nogah in 
poslušati njegove besede, naj bi 
končno enkrat naredila nekaj 
koristnega. Toda Jezus da prav 
sestri: »Izvolila si je najboljši del, ki ji 
ga nihče ne bo vzel.«

Marta in Marija sta dve strani v nas.
Marija brez Marte bi bila zgolj pobožno

kroženje okrog samega sebe, bi bila
duhovni narcisizem. Marta brez Marije

pa bi kmalu postala aktivizem,
»vidno dokazovanje« z delom, s

pomagajočo ljubeznijo do bližnjega,
ki pa pogosto gre mimo potreb

drugih. Tudi v nas je Marta najbrž bolje
razvita. Ima boljše argumente. Tudi v
nas je močnejši glas, da je treba

narediti nekaj, na kar bomo lahko
pokazali, iz česar bo nekaj nastalo.
Če si drznemo kot Marija preprosto iti v 
tišino in sedeti pred Gospodom, da bi 
prisluhnili temu, kar nam želi povedati, v
naši notranjosti takoj zadoni Martin glas:
»Naredi končno nekaj pravega. 
Toliko dela je. Kako lahko kar 
sedeš in tratiš svoj čas za 
molitev in meditacijo!«
 V tem primeru se mora Jezus tudi v 
nas zavzeti za Marijo. Marija pusti 

http://zupnija.laporje.si/


Jezusa do besede. Zaupa mu, da ima 
povedati nekaj novega in pomembnega.
Poznam veliko dobrih kristjanov, ki ne 
delajo le veliko, marveč skušajo sebi in 
drugim tudi v svoji pobožnosti kar naprej
kaj pokazati. Molijo mnoge molitve, tudi 
na verskem področju opravljajo svoje 
delo, a Jezusu sploh ne dajo priložnosti,
da bi prišel do besede. Saj vendar že 
naredijo vse, kar Jezus želi. Zanje šteje 
le to, da lahko opravijo kar največ 
molitev ali pobožnih dejanj, da bi se 
nato mogli ponosno ozre ti nazaj. 

A to ni prava pot.
Opustimo Marto – pridružimo se kdaj

tudi Mariji. Sedimo k Jezusovim nogam.
Po: Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan



Posredovanje vere je 
najimenitnejše poslanstvo staršev.
(bl. Anton Martin Slomšek)



V bistvu je lahko vsak človek 
kažipot za bližnjega, 

tudi če se tega ne zaveda. 
Seveda pa želijo starši 

še na prav poseben način 
kazati pot svojim otrokom, 

ko odhajajo v življenje.
(Metka Klevišar)



Pravi prijatelji so včasih neprijetni.
(malajski pregovor)
 

PAVE4L KOLOŠANOM 2,12 S krstom ste bili namreč 
pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi 
obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je 
obudil od mrtvih. [ 
pokopani ... obujeni: oba glagola sta v preteklem času; pokop in vstajenje 
sta se v krstu na mističen način že uresničila.

13 Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili 
mrtvi zaradi prestopkov in zaradi 
neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je 
vse grehe 
oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi različica ... nas, ko smo bili ...;   etične 
nezmožnosti, obvladovati svojo naravo.

14 in izbrisal zadolžnico, ki se je s 
svojimi določbami glasila proti nam. 
Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil 
na križ. 
izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam - 
pribil na križ: »Morda za tem stoji na nekoliko nejasen način 
predstava, da je krivda ljudi bremenila Kristusa in je bila z 
njim križana« (E. Schweizer).

15 Razorožil je vladarstva in oblasti ter
jih izpostavil javnemu zgledovanju, ko

je v njem slavil zmago nad njimi.



Kdor hoče
uživati

veselje, 
ga mora
deliti z

drugimi. 
Sreča je

bila rojena
kot

dvojčica.
 (George
Byron)



Sveti Krištof
24. julij

Ne vpelji nas v skušnjavo,
da bi hiteli, ker se nam mudi,

da bi se postavljali
z močnejšim avtomobilom,

da bi prehitevali,
ker nimamo potrpljenja,
da bi izsiljevali prednost,
ker mislimo, da moramo

biti zmerom prvi,
da bi sedli za volan
z alkoholom v krvi.

Oče, reši nas vsega hudega!
Alfonso Pereir

NA SPOMENIKU»Tukaj počiva mož, ki je 
vedno imel prednost.«
»Z prižgano vžigalico je pogledal, če je še kaj 
bencina  in  bilo še je bencina.«



Ne spomnim se, 
da bi Gospod kdaj govoril o uspehu.

Govoril je le o zvestobi v ljubezni.
Gospod, me je poklical 
k zvestobi v ljubezni. 

To je edini uspeh, ki kaj velja.
(sv. Terezija iz Kalkute)
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