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SEPTEMBER - KIMAVEC

16-24.NED=KORNELIJ, CIPRIJAN                     7-Za farane,
Tilčka,Franci, starši Kramberger-Jerič

10.-Amalija Španring Ž=12.-Konrad Petek,14.-V-in Luč     

17. PON=ROBERT BELARMIN 16.-Stanislav Jug,pogreb 
18.TOR= JOŽEF KUPERTINSKI   8.-Po namenu  

19.SRE=JANUARIJ   8.-Terezija,Jakob,Jožef Javernik 
20.ČET=ANDREJ,KOREJSKI  MUČENCI      8.-Po namenu  

21.P.PET= MATEJ AP  18.--za d. POKLICE,

n.Brezmadežne.     
22-IX. SOB=MAVRICIJ       17.- Anton Perkovič obl.

23.=25. SLOMŠKOVA NED.= p.PIJ  7-Za farane,za umrle
pred rojst.,    Franc Erker,starši Rak-Erker,      10.- Jože,

Dušan Vantur obl., dva Matevža, Roza Pivec
Elizabeta Fregl, Julijana Vantur,Matilda Korošec       

  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 
ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA.      VEROUK
1.R.petek-12,5  2.R.13,20., 3.R.četrtek
13.10., 4.R.13,10.                   5.R.petek

13,10, 6.R 13,50
TOREJ: V ČET.: R.3,4,7,8./V PET.:1,2,5,6,9   

vpis  OB NED.16.IX.,23IX po 1.in2.maši, v
Slomš.domu. za stroške verouka

30.+5€,/  2.o.15+5€,/ 3.o.0.+5€
(DELOVNI ZVEZEK od 1-do 9.r. 5€)

30.IX.KATEHETSKA NEDELJA 
 N.B.: STARŠI SAMI pridite vpisat otroka, zaradi

novih evr. predpisov  o varovanju os.podatkov.

Materin nauk je mladeniču jutranja
zarja, njen bogoljubni zgled mu
je za vse življenje lepa bela luč.

Kar dobra mati v mlado srce
zasadi, ne usahne vse žive dni. bl. Anton

Martin Slomšek

Starši so prvi vzgojitelji. 
Svoje otroštvo doživi otrok 

predvsem pri njih, ne glede na to, 
da se dobršen del dneva 

niti ne vidijo. Več kot potrebno je, 
da se zanimajo, 

kako se otroci v šoli obnašajo. 
Stik med starši in učitelji 

mora temeljiti na medsebojnem 
zaupanju in
spoštovanju.

(Berta Golob)

Draga mama,
dragi oče, 

otroka rojevaš ne
samo ob rojstvu, temveč vse življenje. 

Vse namreč, kaj imaš v  srcu, se 
po nevidni popkovini 

pretaka v srce tvojega otroka,
 dobro, a na žalost tudi 

tisto manj dobro.

NE POZABI MODROST STARIH:
<<S KAKŠNO MERO MERITE, 

     S TAKŠNO SE VAM BO
ODMERILO!>>Jezus

<<ČLOVEK JE SAM SEBI NAJVEČJI
LAŽLIVEC>>

Naš blaženi škof Anton
Martin Slomšek, 
katerega se še 
posebej spominjamo v 
tem mesecu, se je 
trudil, da bi se otroci 

čim več dobrega in lepega naučili. 
Toda tedaj pri nas še ni bilo 
slovenskih. šol. Zato je Slomšek že 
kot kaplan in župnik ob nedeljah sam 
učil mladino in odrasle branja, pisanja,
računstva in petja kar v župnišču. To 
mu ni bilo dovolj. Tako dolgo se je 
trudil, da so začeli po vsej slovenski 
zemlji na njegovo pobudo ustanavljati 
šole, v katerih so se otroci mogli učiti 
v svojem maternem jeziku. 
Ponosni smo lahko nanj zaradi tega in
še zaradi mnogih drugih njegovih 
uspehov. Nenazadnje je tudi prestavil 
sedež škofije v Maribor, s čimer je 
prestavil tudi škofijsko mejo. Tako je 
združil Slovence na Štajerskem v eno 
škofijo in zajezil potujčevanje. Okrog 
200.000 Slovencev je tako pripadlo 
mariborski škofiji. S tem se je zarisala 
narodnostna meja na severu, ki drži 
še danes.
V molitvi se radi priporočimo njemu, ki
nas kot blaženi spremlja še danes. 
Prosimo za njegovo svetništvo, da bi 
tako tudi mi Slovenci dobili svojega 
svetnika. AK

ŽIVLJENJE
STARŠEV JE

KNJIGA, KI JO
VSAKODNEVNO

BEREJO OTROCI.

http://zupnija.laporje.si/


Peter izpove vero
 MARKO 8,27 Nato je šel

Jezus s svojimi
učenci v vasi
Cezareje

Filipove. Med
potjo je učence

spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo
sem?«  

Cezareje Filipove: ta Cezareja (nekdanji Paneas, današnji
Banijas) je mesto, ki leži pribl. 40 km severno od

Galilejskega jezera, blizu izvirov Jordana; obnovil ga je
četrtni oblastnik Herod Filip, sin Heroda Vélikega, ki je od l. 4

pr. Kr. do 34 po Kr. upravljal več okrožij severovzhodno od
Tiberijskega jezera.

28 Odgovorili so: »Janez Krstnik; drugi:
Elija; spet drugi: eden od prerokov.«  

29 In vprašal jih je: »Kaj pa vi
pravite, kdo sem?« Peter mu je

odgovoril in rekel: »Ti si Mesija.«  
  Za Marka in njegovo bralstvo ima izraz gotovo že krščanski,

povelikonočni pomen, ki ga je moral mistično zaslutiti in preroško
uvideti tudi Peter, da je bil deležen tolikšne Jezusove pohvale, kakor

jo je ohranil Mt 16,17.

30 Strogo jim je prepovedal, da bi to
komu povedali.  

Jezus prvič napove svojo smrt
in vstajenje

  In začel jih je učiti, da bo Sin človekov
moral veliko pretrpeti, da ga bodo

starešine, véliki duhovniki in pismouki
zavrgli in umorili in da bo po treh dneh

vstal.  
Sin človekov gl. op. k Mt 8,20. - moral: ne gre za nujnost, ki
bi jo lahko ljudje kakor koli doumeli ali izrekli: »S tem ko
pravi moram, uči sicer o nečem nujnem, kar pa se mora
zgoditi zaradi nekega neizrekljivega razloga« (Gregor iz

Nise), po »nujnosti onkraj človeškega razumevanja,
utemeljeni v Božji volji« (C. E. B. Cranfield). - starešine, véliki

duhovniki in pismouki gl. op. k Mt 2,4; 3,7; 16,21. Celoten
izraz tu označuje predvsem člane vélikega zbora (gl. slovar),

ki je obsodil Jezusa na smrt;

32 O teh stvareh jim je odkrito govoril.
In Peter ga je potegnil k sebi in

ga začel grajati.  
odkrito  tj. z odkritostjo, zaupnostjo,

sproščenostjo ali pa preprosto »javno«;  

33 On pa se je obrnil, pogledal po
učencih in pograjal Petra:

»Poberi se! Za menoj, satan, ker
ne misliš na to, kar je Božje,

ampak na to, kar je človeško!«  
Poberi se! Za menoj: slov. prevod skuša izraziti

(hoteno) dvopomenskost gr. besedila; gl. op. k Mt 16,23.
- satan tj. nasprotnik, sovražnik, zlasti sovražnik Boga,

hudič (gl. op. k Mt 4,1). Ko Peter nasprotuje
Jezusovemu trpljenju, prevzame vlogo satana, saj

skuša Jezusa odvrniti od pokorščine Očetu.

34 Tedaj je poklical k sebi množico
skupaj z učenci in jim rekel: 

»Č  e ho  č  e kdo hoditi za menoj,  

naj se odpove sebi in vzame
svoj križ ter hodi za menoj. 

35 Kdor namreč hoče rešiti svoje
življenje, ga bo izgubil; kdor pa
izgubi svoje življenje db. svojo
dušo; zaradi mene in zaradi

evangelija, ga bo rešil.  
 Kaj namreč koristi človeku, če

si ves svet pridobi, svoje
življenje pa zapravi?

Mr 8,27–35

POT V ŽIVLJENJE Po: K. Stoc k, Jezus – veselo oznanilo

Današnji evangelij nam predstavlja vsakodnevno 
življenje Jezusa s svojimi učenci. Med hojo v 
skupini je tudi sicer navada, da teče tak ali 
drugačen pogovor. Tokrat Jezus povprašuje 
»svoje bližnje« čisto po domače: »Kaj pravijo 
ljudje, kdo sem jaz?« Enako, kot kdaj mi 
povprašamo svoje prijatelje, kaj si kdo misli o 
meni, o nas, o našem delu … Zagotovo na nas, 
tisti ki niso vsak dan v stiku z nami, gledajo 
drugače kakor ti, ki ob nas preživijo veliko več 
časa. S temi slednjimi tudi živimo skupaj »na 
drugačen način« kot morda z ostalimi.
Dejstvo je: ko so učenci prišli tako daleč, da so 
Jezusa spoznali za Božjega Sina, kar se je 
zgodilo s Petrovo izpovedjo (Mr 8,27–38), 
Jezus je »položil karte na mizo«. Naravnost jim je
povedal, kakšna bo njegova pot; jasno pa jim je
tudi povedal, kaj čaka tistega, ki mu na njegovi
poti želi slediti še naprej. Jezus namreč razume
svoje življenje kot pot, ki mu jo  je Bog začrtal in

jo mora prehoditi v poslušnosti Bogu.  
 Skupnosti z Jezusom ni mogoče ustvariti samo z 
mislimi in čustvi; z Jezusom je zares povezan le, 
kdor mu na njegovi poti sledi, kdor z njim stopa po
tej poti. Kdor želi biti skupaj z Jezusom, ta mora 
biti tam, kjer je on, mora slediti poti, po kateri je 
on hodil pred njim. 
Naj bo ta pot še tako strma, ozka in neprijetna in 
naj od tistih, ki Jezusu sledijo, še tako veliko 
zahteva, pa vendar samo ta pot prinaša človeku 
tisto, kar ga izpolnjuje in osrečuje – povezanost z 
Jezusom. Na tej poti je z nami in mi z njim; in on 
je Mesija, ki dokončno prinaša odrešenje; in on je 
Božji sin, ki nas vodi v otroški odnos z Bogom Očetom. 
Naše odrešenje je v tem, da nas nekdo osvobodi 
iz osamljenosti, izolacije.

»Nemogoče,
da bi en sam
otrok naredil

toliko
napak!« 

»Ata mi je
pomagal.«


	L A P O R J E
	16.IX.2018 a W 38. Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@siol.net Spletna stran: http://zupnija.laporje.si
	GSM: 041/849 571
	SEPTEMBER - KIMAVEC
	NE POZABI MODROST STARIH:
	S TAKŠNO SE VAM BO ODMERILO!>>Jezus

