naj deli dediščino: Judje so verske učitelje pogosto prosili za take
razsodbe.

LAPORJE

14 On pa mu je dejal: »Človek, kdo me
je postavil za sodnika ali delivca
nad vaju?«
15 In rekel jim je: »Pazíte in varujte se
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4.18-NED= JANEZ VIANEJ 7.- za žive,pokojne
farane,Julijana obl,Franc Rak,Frančiška,Franc
Erker,
10. –Albin Pernat, Ljudmila Šela, Anton
Primožič, za blagoslov v družini
5-PON= MARIJA SNEŽNA 8.- po namenu Brezmadežne
6-TOR= JEZUSOVO SPREMENENJE 8.- po namenu
7.SRE= KAJETAN 8.- na čast Sv.Duhu,za zdravo pamet
8.ČET= DOMINIK 8.-Jezusu v zahvalo
9- PET= EDIT STEIN 18.-duh.poklice,za blagoslov
10-SOB= LOVRENC Ž= 17.-Anton Primožič,Albin Pernat
11-17NED KLARA 7.-za župljane, za umrle pred
rojstvom, Frančiška Erker, 10.- Julijana Vantur obl.,
Anica Blažič in sorodniki, Marija Vantur, Agata
Bračič in pok. pevce
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

USMILJENI JEZUS! TVOJEMU

USMILJENJU PRIPOROČAMO VSE,
KI SE NE ZAVEDAJO NEIZMERNE
VREDNOSTI SVETE MAŠE,
ROMANJE NA BREZJE V SOBOTO
31.AVGUSTA
(LUKA 12,19–21) Prilika

o nespametnem bogatašu
13 Nekdo iz množice mu je rekel: »Učitelj, reci
mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj.«

vsake pohlepnosti, kajti življenje
nikogar ni v obilju iz njegovega
premoženja.«
16 Povedal jim je priliko: »Nekemu bogatemu
človeku je polje dobro obrodilo,
zato je v sebi razmišljal: ›Kaj naj storim, ker
nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹
18 Rekel je: ›Tole bom storil. Podrl
bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje
bom spravil vse svoje žito in dobrine.
Tedaj bom rekel svoji duši: Duša,
veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto
let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹
20 Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! To noč

bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar
si pripravil, čigavo bo?
Bog bo terjal, ko bo bogataša s smrtjo odpoklical s tega sveta.

Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade,
ni pa bogat pred Bogom.« Po teh besedah
je vzkliknil:

»Kdor ima ušesa za poslušanje, naj
posluša«
Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

V svoji topoumni zadovoljnosti pozablja, da
življenje nikoli ni na cilju, ker njegov cilj ni tu na
zemlji. Mož iz prilike ima nedvomno mnogo dobrih
lastnosti in sposobnosti, spozna se na svoj posel.

Njegovo

premoženje, ki bi ga znova
vložil,
bi ustvarilo bogastvo za mnoge ljudi,
ki bi mu bili hvaležni.
On pa pusti počivati prejete darove in
si domišlja, da bo življenje lahko zadržal zase .
Hoče se odpočiti. A si skoplje grob.
Pri vseh svojih polnih kaščah je revež.
Ker ne ve,
da mu je življenje podaril Bog, zato da
bi ga uporabil za druge .
Bogatin iz prilike
je živa podoba
neumnosti.
Ni neumen, ker je
bogat;
bogastvo
samo po sebi je
dobrina.
Pač pa zato, ker ne
ve, kaj je njegovo
življenje, saj ne
zna šteti svojih
dni.


Življenje je največja dobrina.
Vsak bo moral odgovarjati,
kaj je naredil s svojim življenjem
in kaj je dobrega storil drugim.
(Alojzij Šuštar)



VESELJE
Veselje ima terapevtsko funkcijo. Človeka
notranje ozdravlja, podari mu živost in veselje do
življenja. Vodi ga iz osame, v katero ga je
potisnil utesnjujoči strah – in ga pripelje do
sodelovanja z ljudmi.
Po mnogih terapijah je Verena Kast,
mednarodno priznana psihologinja, ugotovila, da
lahko izkušnja veselja »povzroči odločujoči
preobrat v življenju človeka«. Veselja ne
moremo zaukazati. Pogosto se pojavi, ko ga
sploh ne pričakujemo, in sicer takrat, »če se neki
aktivnosti popolnoma predamo«. To je za
terapevtko odločilni pogoj za izkušnjo veselja,
»da se lahko neki dejavnosti, neki aktivnosti,
nekemu trenutku popolnoma prepustimo«.
Vsak dan lahko doživimo na tisoče koščkov veselja:
veselje ob lepem vremenu, ob lepoti narave, ob
vsakem srečanju … Ko se veselimo, svojega veselja
ne analiziramo, to bi bilo slabo. Toda drobnega
dnevnega veselja bi se morali vedno zavedati; potem
se bo v nas utrdilo pozitivno razmišljanje, ki bo na
nas delovalo zdravilno.
Kdor takšne izkušnje drobnega veselja zanemari in
jih ne vidi, ta se počuti »utrujen, neprespan, slabega
zdravja in prenapet … V teh okoliščinah o sebi slabo
misli, predvsem pa se čuti manj ustvarjalen in
pameten od drugih«.

Čustvo veselja izžareva zdravilno moč.
Vprašanje je, zakaj vedno bolj mislimo na
svoje rane kot na vse lepo. Očitno so mnogi
v svojem otroštvu izkusili, da so jih starši
prej opazili, če je bilo z njimi kaj narobe.
Tako se vrtimo okoli svojih ranjenosti, da bi
dosegli naklonjenost okolice. Toda s to
strategijo si ustvarjamo nenehno
razočaranje, saj ne bomo nikoli našli dovolj
naklonjenosti.
Prav zato je bolj zdravilno in bolj
smiselno, da se gledamo v pozitivni luči.

In ta pozitivni pogled je spomin na
preteklo veselje ter poskus, da bi se tudi
tukaj in sedaj veselili sebe in svojega
življenja.
Anselm Grün, Veseli se življenja

12. avgust
KAREL LEISNER
V zloglasnem nacističnem taborišču Dachau, ki je
začelo delovati že leta 1933, je bilo med množico
zapornikov tudi 2720 duhovnikov iz vse Evrope, med
njimi tudi okoli 30 iz Slovenije. Duhovniki-taboriščniki
so bili v posebnih barakah, ločenih za duhovnike
nemške in poljske narodnosti, bila pa je še skupna
»baraka narodov«. Duhovnike so ločili od drugih
zapornikov, zato da niso mogli vršiti svojega poslanstva
in sotrpinom vlivati poguma ali jih pripravljati na smrt.
V eni od barak za duhovnike so na posredovanje papeža
Pija XII. Smeli imeti kapelo, kjer je en duhovnik ob
nedeljah maševal, drugi pa so bili pri maši. Decembra
1944 se je v tisti kapeli zgodilo nekaj izrednega: 29-letni
nemški diakon Karl Leisner, ki je bil v Dachauu od leta
1940 in je bil hudo bolan, je v največji tajnosti prejel
mašniško posvečenje in daroval svojo prvo sveto mašo,
ki je bila zanj tudi edina v življenju. Tega pričevalca je
papež (sveti Janez Pavel II.) med mašo na olimpijskem
stadionu v Berlinu 23. junija 1996 kot mučenca razglasil
za blaženega. Med duhovniki, ki so pri tem
novomašnem slavju sodelovali, je bil tudi slovenski
duhovnik Maks Ledinek, ki je bil v Dachauu od aprila
1943 do 29. aprila 1945, ko so ameriški vojaki
osvobodili Dachauu.

Kako zakon postane srečen
Ste srečni v svojem zakonu, resnično srečni?
Začenjajte vsak dan z mislijo:
»Ljubila se bova takšna, kakršna sva,
z vsemi napakami in slabostmi, danes, jutri in
pojutrišnjem.

Želiva košček nebes na zemlji in si ga bova ustvarila
sama,
doma, z drobnimi, vsakdanjimi stvarmi.
Nad svojo ljubeznijo bova bdela kot na začetku
najine zveze.«
Vsak dan začnita tako in mislita na to,
da je nad vama Bog,
h kateremu se lahko zatekata skupaj z vsem
zaupanjem.
Ne Bog za slabe dni, ampak za vse.
Vajinih skrbi in strahov ne bo odvzel,
toda ob vsem bo množil vajino ljubezen
in z ljubeznijo vajino skupno veselje do življenja.

Po: Phil Bosmans, Živi vsak dan



Upati pomeni verovati v prihodnost. Kristjani verujemo,
da nam bo prihodnost,
če imamo čisto srce,
v veliko veselje.
Upanje temelji na Božji dobroti,
ki nas je ustvarila, da bi bili srečni.
(Jean Guitton)

