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20-29- MISIJONSKA NED. =  URŠULA   7.-za
župljane, Franci,Tilčka, starši  Kramberger-Jerič

10.-  Anton, Jožef,Štefanija Ačko,    Janez, Terezija
Mastinšek, Zdenka,Martin Rak obl., Jožef,Antonija

Lužar,  Danijel, Julijana Gumzej, sor.obl.
SREČANJE S STARŠI  1.2. IN 3. RAZREDA

21-PON= AGATON  8.- po nam. Brezmadežne              
22.TOR=JANEZ PAVEL II..  8.-za Cerkev
23.SRE=JANEZ KAPISTRAN  8.- po nam.

24.ČET=ANTON M.C. 8.- v zahvalo  
25PET= DARINKA,D.SUV.   18-za d.p. Slavko.Čater obl.

26.SOB= LUCIJAN    Ž-17. Pok.Ogrizek 
27.30-NED= SABINA  7.- za farane,,Frančiška, Erker

10.-Marija,Jožef,Dušan Vantur, Otto Eichenauer obl.
Jakob,Terezija, Tone, Franc, Jožek Javernik,

Roman Bevc obl. ,    
VEROUK JE DVAKRAT TEDENSKO: 1. -
NEDELJSKA SVETA MAŠA IN         2.-

MED TEDNOM.
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

M I S I J O N S K A N E D E L J A  

Po svetem KRSTU smo  vsi misijonarji. Jezus
Je oblJubil, da nam bo  o  č  e dal  
vse, za kar ga bomo prosili v

nJegovem imenu. 

»Dana mi je vsa oblast v nebesih 
in na zemlji. Pojdite torej, učite vse
narode. Krščujte jih V IMENU OČETA 
IN SINA IN SVETEGA DUHA!«

»GLEJTE, JAZ SEM Z VAMI           VSE
DNI DO KONCA SVETA!«

Misijonar sem: 
najprej sebi, svojemu srcu.         

Glej današnji evangelij. Govori o molitvi. 

Oblikovati moram svoj pogled v 
Jezusovem Duhu: na sebe, svojo družino, 
sošolce, na vse ljudi in stvari okoli sebe.

»Pojdite  v miru!«  »ITE, MISA EST!«  »POJDITE,
POŠILJAM VAS!« PO SVETI MAŠI  smo poslani v
vsakdanje življenje, v naš misijon.  

In Gospod je rekel:
»Poslušajte, 

kaj pravi krivični sodnik! 

Pa Bog ne bo
pomagal 

do pravice svojim
izvoljenim, 

ki noč in dan 
vpijejo k njemu? 
Bo mar odlašal? 

Povem vam: 
Hitro jim bo pomagal 

do pravice. 
Toda ali bo Sin človekov, 

ko pride, 
našel vero na zemlji?«

(Lk 18,6–8)

MOLITEV SPREMINJA NAS, 
NE BOGA

S prosilno molitvijo imamo vsi težave. 

Včasih namreč ne deluje tako, kot smo

si mi zamislili. V porabniški družbi smo

se pač navadili, da stvari, ki odpovedo,

vržemo na odpad. Prav to mnogi 

storijo z molitvijo .

Vendar nas Jezus vedno znova 
prepričuje, da je molitev potrebna in tudi 
uspešna. Če celo krivični sodnik ustreže 
nadležni vdovi, »pa Bog ne bo pomagal 
do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo 
k njemu noč in dan, in bo pri njih 
odlašal?«

Osnovni nesporazum je najbrž v

tem, ker menimo, da bomo z

molitvijo spremenili Boga in

njegove načrte .
Podobni smo poganom, ki hočejo z magijo 
pridobiti bogove, spremeniti njihove namene 
in jih zdramiti iz njihove ravnodušnosti. 
Jezus pa pravi: »Ne bodite jim podobni, 
saj vaš Oče ve, česa potrebujete, še 
preden ga prosite.«
Molitev ne spreminja Boga in njegovih

sklepov, ampak nas in naše načrte.

http://zupnija.laporje.si/


V njej se kakor v kakšni čistilni 
napravi naše številne želje in zahteve 
očistijo in uredijo. 
Počasi se izloča navlaka neurejenih in vse

preveč človeških prošenj. Polagoma
spoznavamo, kaj je tisto, od česar se moramo

posloviti.

Postajamo sprejemljivi za
Božje odločitve. Zato je

molitev boj s samim seboj,
včasih boleče uglaševanje na

Božjo voljo.

Jezus Je oblJubil, da nam bo o  č  e  
dal vse, za kar ga bomo prosili

v nJegovem imenu. 
Tej molitvi je zagotovljeno uslišanje.
 A ne pozabimo, da je to izrekel pri

zadnji večerji, tik pred svojim
trpljenjem in križem.

   Č  loveško gledano je bilo tedaj  
vse izgubljeno.

In kaj je tisto »vse«, na kaj misli
Jezus, ko obljublja: OČE vam bo dal

vse?
Odgovor najdemo prav v Lukovem

evangeliju: to je Sveti Duh, s katerim
bo nebeški Oče obdaril tiste, ki ga

prosijo. Bog sam je torej tisti dar, ki
ga moramo izprositi. Kdor prosi za

manj, prosi premalo. Po: B. Dolenc

Kdo je pravzaprav misijonar?

Zanimivo je, kako poslanstvo misijonarja 
podrobneje opisujejo pri Nacionalnem centru za
informiranje in poklicno svetovanje na Zavodu 
za zaposlovanje. Tako lahko beremo: 
»Misijonar poleg duhovniškega dela 
skrbi tudi za izboljšanje življenjskih 
razmer prebivalcev krajev, v katere je 
poslan, da odhaja med ljudi ter jim s 
svojim delovanjem najprej pomaga, 
da se začnejo zavedati človeškega 
dostojanstva do sebe, soljudi, narave 
in družbe, da delo misijonarja zajema 
tako pastoralo kot socialno pomoč, da
misijonarji gradijo cerkve, šole, 
dispanzerje, ceste in ostalo 
infrastrukturo ter se ob tem dejavno 
ukvarjajo z ozaveščanjem ljudi v šolah
ali v zdravstvenih centrih. Skratka, 
storitev misijonarja je izboljšanje 
življenjskih pogojev v nerazvitih 
državah oziroma v tako imenovanem 
tretjem svetu ter ustanovitev nove 
krajevne Cerkve na področju, kjer 
deluje.«
Večkrat je slišati 
očitke, da gre za 
vsiljevanje krščanske 
vere in kulture v 
tretjem svetu. Takšno 
razumevanje je 
napačno ter je sad 
nepoznavanja 
misijonskega 

poslanstva in
slabotne vere, celo
nevere. Misijonar
je poklican
oznanjati
Jezusa s
svojim
življenjem in
besedo, a v
polnem
spoštovanju
vesti vsakega 
človeka. Je
Jezusovo 
orodje. 

Po: radio.ognjisce.si

ČUJ, ČE TI MISLIŠ TISTO, KAJ JAZ MISLIM DA
TI MISLIŠ, POTEM SI NESRAMEN.
ČLOVEK JE SAM SEBI NAJVEČJI LAŽNIVEC.

YOUCAT – katekizem za mlade

Lahko  Boga  sploh  zajamemo  v  pojme?  Lahko
premišljeno govorimo o njem?

Čeprav smo ljudje omejeni in naši omejeni
pojmi  nikoli  ne  zajamejo  neskončne
veličine  Boga,  lahko  kljub  temu pravilno
govorimo o Bogu.
(KKC 39–43,48)

Da bi povedali nekaj o Bogu, uporabljamo
nepopolne  podobe  in  omejene  predstave.
Vsaka  beseda  o  Bogu  je  torej  izrečena  s
pridržkom,  da  naša  govorica  ni  dorasla
Božji veličini. Zato moramo svojo govorico
o  Bogu  vedno  znova  očiščevati  in
izboljševati.

Osnovni

nesporazum je

najbrž v tem, ker

menimo, da bomo

z molitvijo

spremenili Boga

in njegove načrte
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