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23.NED21 = ROZA IZ LIME 7-za župljane, Franc
Frančiška Erker, st.starše, obl.za večni mir otrok,,
10.- Karl Brglez, Milica Leskovar, Martin Berdnik, Terezija Drobne, Donat Dreo, Marija Rak Kr.V
24. PON= JERNEJ
-po n. Brezmadežne
25.TOR= LUDVIK IX
-po namenu
26.SRE= IVANA
16.- Anton Javernik pogreb
27.ČET = MONIKA
8.-po nam.
28. PET= AVGUŠTIN 18- molimo ..za duhovniške poklice Stanko Zorec 8.dan,
29.-SOB= MUČENIŠTVO JANEZA KRSTNIKA
18.Franc in Marija Gumzej obl
. 30.NED22 = FELIKS(SREČKO) 7.- za farane, za
mir umrlih pred rojstvom, 10 Štefan Kitek, Franc,
Neža Močnik, Jože Egartner, Franc, Pavla Mlakar

ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE
STREHE NA SLOM DOMU.
TR.R.56044300002921366
AKCIJA –
OB 20,45 DO 21. MOLIMO ROŽNI VENEC
predlagam, vaš župnik, bom molil v župnišču ali
v cerkvi, ti pa se mi pridruži, MOLIMO ROŽNI
VENEC, zberi svojo družino, ali pa vsaj ti sam
ob 20,45. do 21. Ob 9.uri zvečer bo župnik
podelil blagoslov župniji, posebej tistim, ki so
istočasno molili po svojih domovih.

JEZUS 15 Dejal jim je: »Kaj
pa vi pravite, kdo sem?«
16 Simon Peter je odgovoril;
rekel mu je: »Ti si Mesija,
Sin živega Boga.«
17 Jezus pa mu je dejal:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
kajti tega ti nista razodela meso
in kri, ampak moj Oče, ki je v
nebesih.
Jonov sin db. Bar Jona, tj. aram. ‘Jonov sin’.
- meso in kri tj. celoten človek v svoji naravni šibkosti.

Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in
na tej skali bom sezidal svojo
Cerkev in vrata podzemlja je ne
bodo premagala
18

Peter (gr. Pétros) je prevod aram. imena ali morda le
vzdevka Kefá ‘kamen, skala’. Ime Peter pred
krščanstvom ni bilo v rabi kot gr. osebno ime. - na tej
skali: tu Matej ne uporablja besede pétros, ampak pétra,
medtem ko je v aram. na obeh mestih stalo kepá´. -

):

Cerkev ali Občestvo (gr. ekklesía ni jasno, prevedek
katerega semitskega izraza je tu; po eni domnevi hebr. izraza qahál, ki v
SZ pomeni občestvo, zbor (skupnosti oz. izvoljenega ljudstva), po drugi
hebr. izrazov sod in `edáh, s katerima je kumranska skupnost sebe
opredeljevala kot eshatološko občestvo Božjih izvoljencev, po tretji aram.
izraza keništá´, ki pomeni tako zbor kot shodnico. Vsekakor Jezus z
izrazom »Cerkev« tu označuje »novo« skupnost, ki jo bo ustanovil
(»svojo Cerkev«), vendar pa obenem kaže na njeno povezanost z
Božjim ljudstvom SZ. - vrata podzemlja db. vrata Hada. Had je v gr.
prevodu SZ z redkimi izjemami prevedek hebr. še´ól (»bivališče mrtvih«;
prim. 4 Mz 16,33) in je podoba sil zla, greha, razpada;
vrata simbolizirajo njihovo moč (prim. Job 38,17; Mdr 16,13).
19 Dal

ti bom ključe nebeškega
kraljestva; in kar koli boš zavezal na
zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar

koli boš razvezal na zemlji, bo
razvezano v nebesih.‹«
Tedaj je učencem naročil, naj
nikomur ne povejo, da je on
Mesija.
Mt 16,15–19)

TRDNOST IN TRDOTA Mt 16,16–20

Ko je Jezus postavil Cerkev na skalo, je gotovo
mislil na njeno trdnost. Ta ji bo namreč
potrebna.
Potrebna ji bo trdnost človeka, ki jo bo
vodil. Kako bi sicer mogla imeti obljubo, da bo
trajala do konca sveta? Zato je Jezus
Simona preimenoval v Petra–Skalo. Naj se
zaveda, da zgradba Cerkve na njem sloni,
naj bo njen nepremakljivi in neporušljivi
steber. Ključi nebeškega kraljestva morajo biti
v roki, ki jih je sposobna čvrsto držati. Kdor na
zemlji tako zavezuje in razvezuje, da njegove
odločitve veljajo tudi v nebesih, je moral to
oblast prejeti od nekoga, ki trdno in nepreklicno
vlada.
Potrebna ji bo trdnost nauka. Če ta nauk
o sebi pravi, da vsebuje največje in
najvišje resnice o Bogu in človeku; če
obljublja večno življenje in vsebuje
možnost večnega pogubljenja; če se
splača zato,

da ga pridobiš, izgubiti vse na svetu,
potem mora imeti ta nauk trdno podlago
in krepko zagotovilo .
Potrebna ji bo trdnost ustanove.
Taka trdnost, da je peklenska vrata ne bodo
sposobna premagati, četudi se bodo z vso
močjo in na vse načine vanjo zaganjala.
Ker je trdnost Cerkve izročena človeškim
rokam, ni čudno, da se je kdaj pa kdaj
sprevrgla v trdoto.
Ni bilo malo ljudi v zgodovini Cerkve, ki so
čutili, da je roka Kristusovega namestnika na
zemlji bolj trda, kot bi pričakovali. Prav tako še
vedno odmevajo med njenimi poslušalci znane
besede iz evangelija: Trda je ta beseda, kdo jo
more poslušati? Nekaterim spet se zdijo pretrdi
in odveč cerkveni zakoni. Svetujejo, naj jih
Cerkev ukine in oznanja samo ljubezen.
Cerkev se tega zaveda. Žal ji je vsakogar, ki
trpi zaradi trdote njenih predstavnikov, njenega
nauka in njenih zakonov. Ne more pa se zaradi
nje odreči svoje trdnosti, ker bi se s tem
odrekla Kristusa. S trdnostjo je deležna
njegovega božanstva, s trdoto pa njegovega
križa. In z obojim nas posvečuje.
Po: F. Cerar

Vprašanje
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«,
ki ga je Jezus zastavil svojim učencem,
postavlja slehernemu od nas. In vsakdo
mora dati svoj odgovor, ki je čisto oseben,
kajti do vsakogar ima Jezus osebni odnos.
Mnogi mu ne odprejo svojega srca, pa

čeprav se morda imajo za verne in
pobožne.
Sprejeli so črko, zavrgli pa duha Jezusovega
nauka, ki je duh ljubezni, služenja …
»Kaj pa ti praviš, kdo sem?« sprašuje Jezus
mene, tebe. Vem, Gospod: Ti si pot, resnica in
življenje, vendar pomagaj mi, da bom hodil za
teboj v vsakdanjem življenju, pomagaj mi, da
tvoja resnica postane po meni resničnost
življenja, pomagaj mi, da bom z besedami in
deli upodabljal tebe!
S. Čuk

Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva;
in kar koli boš zavezal na zemlji, bo
zavezano v nebesih; in kar koli boš
razvezal na zemlji, bo razvezano v
nebesih. Mt 16,19
Brez spovedi bi Cerkev morda imela več
pripadnikov; ta zakrament imajo v želodcu mnogi
ljudje.
Vendar to ne bi bila več Jezusova Cerkev.
Rekli boste: »Ali ni dovolj, da priznam svoje grehe
Bogu in ga prosim odpuščanja? Zakaj bi moral
povedati svoje grehe nekemu človeku, ki je takšen
kakor jaz, če ne še slabši?«
Priznati grehe in prositi za odpuščanja Boga je
potrebno in nujno. Vendar vse ostane v naši
notranjosti, za našo osebno rabo.
Poklekniti pred človekom pomeni povedati vsem:
»Grešnik sem. To vidite. Če sem grešnik, moram
odpustiti drugim, ne smem ravnati tako, kakor je
ravnal neusmiljeni služabnik« (prim. Mt 18,21–35).
Zakrament sprave nam omogoči, da črpamo iz
izvira usmiljenja, in nas spremeni v vodnjake
usmiljenja.
Oblike in načine opravljanje spovedi je treba očistiti,
obnoviti in posodobiti, kakor se je zgodilo že

nekajkrat v zgodovini Cerkve, toda njene značilnosti
»vidnega znamenja« se ne bomo smeli nikoli
dotakniti.
»Ampak težko je videti Jezusa v duhovniku!«
Ga je morda lahko videti v koščku kruha, v vodi, v
olju pri drugih zakramentih?
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Pij X nasprotnikom Cerkve: »Gospodje, ne mučite
se zrušiti Cerkev. Mi duhovniki je nismo uspeli v
teh 2000 letih pa je tudi vi ne boste v teh par
desetletij, koliko imate na razpolago!

Omrežen in zapleten v navidezni svet

Stvarnik resničnega sveta, tebi prinašam,
kar spremljam po internetu:
mnoge besede, prave in napačne,
mnoge ljudi – bližnje in oddaljene, mnoge
strani – pomembne in nepomembne, mnoge
podobe – o veličini in podlosti ljudi.
Kjer sem se pustil preveč omrežiti, me reši.
Kjer so slike ranile moje srce, me ozdravi.
Kjer me je zapeljal navidezni svet, me vodi
v resničnost.
Podari mi, da bi znal razlikovati med
navideznim in resničnim svetom,
da bi pametno izbiral, kar se ponuja,
da bi se znal upirati z močjo lastnega
mnenja, da bi v pravi meri uporabljal, kar
mi podarjaš – in da bi pogumno živel svoj
vsakdan s teboj. Amen.

Georg Lengerke

