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26.KRIŠTOFOVA, MISIJONSKA NED17 = JOAHIM

IN ANA    7- za župljane, Poharčeve-Berdnikove Aloj-
zija Špur,   Frančiška Erker,     10.- Marija Rak(Lap),
Andrej Kurnik,  Pavel, Kristina Sagadin, Marija Rak
Kr.V.  Anica Blažič in sorodnike, Karl Brglez, Ana,Fi-

lip Kac
27. P= GORAZD,KLIMENT inUČ.C.M.  8.-po n. Brezmade-

žne 
28.TOR=  VIKTOR       .- po nam.za božje varstvo  

29.SRE=  MARTA  .- v zahvalo, za zdravje
30.ČET = PETER KRIZOLOG   .- po namenu

31. PET= IGNACIJ LOJOLSKI    18- mol..za duhovniške
poklice, Franc Koliš (Kosi). Frančiška Erker 

1.SOB= ALFONZ LIGVORIJ   Ž=17.- Ana Adelstein,
Martin Repnik  

2.NED16 = EVZEBIJ,PORCIJUNKULA  7.- za farane,  , za
več mir umrlih pred rojstvom, 10 Franc Majer obl Vi-

kica Sagadin,  Alojzija Špur, Ivan Bračun
ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE STREHE   NA

SLOM DOMU. TR.R.56044300002921366 

Na 17. navadno nedeljo ali Krištofovo
nedeljo se v svojih molitvah še 
posebej spominjamo svojih voženj in 
se zahvaljujemo za vse varno 

prevožene kilometre. Ob tem prosimo
za dar zmernosti in razumnosti ter za 
Božje varstvo na cestah.

Nebeški Oče, pomagaj nam,
da ne bomo že jutri pozabili
na zmernost in razumnost.

Pomagaj nam,
da bomo v prometu odgovorno

ravnali,
saj so od naše strpnosti odvisni

tudi vsi ostali soudeleženci.
Daj nam moči,

da bomo vselej ravnali strpno
in odgovorno tudi takrat, ko bo težko
in v dani situaciji skoraj nemogoče.

Amen.

Tisti čas 
je rekel Jezus množicam:

»Nebeško kraljestvo 

je podobno zakladu, 
skritemu na njivi, 

ki ga je nekdo 
našel in spet skril. 

Od veselja nad njim je šel 
in prodal vse, kar je imel, 

in kupil tisto njivo.«
(Mt 13,44)

Če je Bog v središču našega 

življenja in gibalo naših misli,

besed in dejanj, bo to življenje

zares smiselno in izpolnjeno .

Salamon prosi zase 
razumnosti za pravo razsojanjeV

Gibeónu se je Salomonu ponoči v sanjah
prikazal GOSPOD. Bog je rekel: »Prosi,

kaj naj ti dam!«  

6 Salomon je rekel: »Ti si svojemu služab-
niku Davidu, mojemu očetu, izkazoval ve-
liko naklonjenost, ker je hodil pred tvojim
obličjem v zvestobi, pravičnosti in iskreno-
sti do tebe. Ohranil si mu to veliko naklo-
njenost in mu dal sina, ki danes sedi na

njegovem prestolu.
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.7 GOSPOD, moj Bog, ti si zdaj postavil
za kralja svojega služabnika namesto

mojega očeta Davida. Jaz pa sem še de-
ček; ne vem, kako odhajati in prihajati

deček: Jožef Flavij piše, da je postal kralj pri 14 letih,
rabinsko izročilo pa mu jih pripisuje 12. - kako odha-
jati in prihajati je prvotno vojaški izraz (prim. 1 Sam
18,13; 1 Krn 11,2), tukaj pa pomeni vladati ljudstvo
prav in v skladu z Božjo postavo.

8 Tvoj  služabnik je sredi tvojega ljudstva,
ki  si  ga  izvolil,  številnega ljudstva,  ki  ga
zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne  pre-
šteti. 5 Mz 7,7-8;

9 Daj torej svojemu služabniku
poslušno srce, da bo znal vla-
dati tvojemu ljudstvu in razlo-

čevati med dobrim in hudim!
Kajti kdo bi sicer mogel vlada-
ti temu tvojemu mogočnemu

ljudstvu?«

poslušno srce db. srce, ki posluša; tako tudi gr.; 
lat. učljivo srce. Králjevo srce mora biti poslušno
Bogu, njegovi postavi in zakonom (prim. 5 Mz 
17,18-20), potem bo imelo tenek posluh 
tudi za potrebe, pravice in pravde ljud-
stva. Srce je za Semite sedež razum-
ske presoje, volje in odločitev. - vladati 
ali soditi; razsojanje je bilo eno bistve-
nih vladarjevih opravil.

10  Gospodu  je  bilo  všeč,  da  je  Salomon
prosil za to. 

11 Bog mu je rekel: »Ker si prosil za to
in si nisi prosil dolgega življenja, ne bo-
gastva in ne smrti svojih sovražnikov,

ampak si prosil zase razumnosti za pra-
vo razsojanje,

12 glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal
ti bom modro in razumno srce, takó da ni
bilo tebi enakega pred tabo in ne bo vstal
tebi enak za tabo. 

Če  je  Bog  v
središču  našega
življenja in gibalo
naših misli, besed
in  dejanj,  bo  to
življenje  zares

smiselno in izpolnjeno.
Te resnice nam osvetljuje današnja Božja
beseda. Mladi Salomon je priznal, da »ne
ve, ne kod ne kam« in zato prosil Boga za

razumno in modro srce, da bi »znal
razločevati med dobrim in hudim«.

Kolikokrat tudi mi ne vemo ne kod ne kam.
Odločitev za dobro je vse težja, ker je zlo

zamaskirano in se večkrat kaže kot dobro ali
vsaj kot nekaj nevtralnega. Prava

življenjska modrost je v tem, da se
vedno odločamo za večjo, za

največjo dobrino. Prava svoboda ni

v stalnem nihanju, ampak v tem, da
se z vsem srcem odločimo za

dobro.
Vzgoja in samovzgoja v tem je naša

krščanska dolžnost, ker drugače ne moremo
pričati za nebeško kraljestvo. Moč našega

pričevanja je odvisna predvsem od
trdnosti in premočrtnosti naše krščanske

osebnosti. Tudi mi prosimo Gospoda:
»Daj nam razumnosti za pravilno

ravnanje. Daj, da najdemo prave c
č-vrednote – predvsem zaklad, ki si

ti in tvoje kraljestvo – in vse sile
vprežemo v to, da jih

uresničujemo.«

Nebeško kraljestvo je tudi podobno
trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde
en sam dragocen biser, gre in proda

vse, kar ima, in ga kupi.
Mt 13,45–46

Vera kot vernost pomeni 
predanost Bogu. 

Našel sem neko trdno točko, 
na kateri stojim, našel sem nekoga,

 ki me je nagovoril in mu odgovorim, se mu izročim.
(Alojzij Šuštar)

Mirna vest je trajen praznik.
(angleški pregovor)

STRELJANJE  –  Lovec  v  prijetnem  večernem
pogovoru ob vrčku piva svojemu kolegu: »Včeraj
sem ustrelil 14 rac.« – Kolega: »Divjih?« – »Ne.
Divji je bil zgolj kmet, ki je bil njihov lastnik.«
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