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8.SOB=  DOMINIK     Ž=17.- Stanko Korošec, Mirko Dovnik 
9.NED19 = EDITH STEIN  7-za župljane,Marija Žist
. Frančiška Erker                10.- Andrej Kurnik,  Pa-

vel, Kristina Sagadin, Marija Rak Kr.V.   
10. PON= LOVRENC 8.-po n. Brezmadežne 

11.TOR=  KLARA    16.- Franc Mlakar in pogreb 
12.SRE=  IVANA ŠANTAL     .- v zahvalo 

13.ČET = PONCIJAN, HIPOLIT     .-po nam.  
14. PET= MAKSIMILJAN KOLBE    18- mol..za duhovni-

ške poklice  Donat Dreo
15.SOB= VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE                 10.-
Franc Javornik,Marija Cintauer obl.             Ž=17.-

Mirko Dovnik, Slavko Šticl, Alojzija Špur
 16.NED20 = ROK  7.- za  farane, Franci, Tilka, starši

Kramb.-Jerič za večni  mir umrlih pred rojstvom,
10  Ivan Kitek, Andrej Kurnik,Stanko Korošec

ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE 
STREHE   NA SLOM DOMU. 
TR.R.56044300002921366

Peter mu je odgovóril 
in rekel: »Gospod, če si ti, 

mi ukaži, da pridem 
po vodi k tebi.« 

On mu je dejal: »Pridi!« 
In Peter je stopil iz čolna,

hodil po vodi in šel k Jezusu. 

 Jezus hodi po vodi
(Mt 14,28–3 

 Po čudežu s kruhi je JEZUS takoj
primoral učence, da so šli v čoln in se
peljali pred njim na drugo stran; sam

naj bi medtem odpustil množice.  
  In ko je množice odpustil, je šel na
goro, da bi na samem molil. Ko se je

zvečerilo, je bil tam sam. 
 Čoln pa se je medtem oddaljil že

precej stadijev od brega.
Valovi so ga premetavali,

kajti pihal je nasprotni
veter. 

25 Ob četrti nočni straži je
Jezus hodil po jezeru in

prišel k njim. 
Ob četrti nočni straži tj. med tretjo
in šesto uro zjutraj;   v antiki so morje nasploh
doživljali kot kaotično prvino, v kateri prebivajo
predvsem zlohotne duhovne sile; na bližnjem

Vzhodu se je to občutje izrazilo v mitih o
stvarjenju, ki prikazujejo spopad med svetlim,

nebeškim božanstvom in temno, kaotično
pošastjo, ki je vselej simbolično povezana z
morjem. Tudi v SZ so ohranjene sledi tega

pojmovanja v pripovedih o Bogu kot zmagovalcu
nad morskima pošastma Rahabom in

Leviatánom. Božja moč se kaže v tem, da
mu je morje povsem podrejeno; Jezusovo

obvladovanje morja torej razodeva
njegovo božanstvo.

26 Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru,
so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.«

Od strahu so zavpili. 
  Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite

pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter

mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si
ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.«

 On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je
stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k

Jezusu.
30 Ko pa je videl, da je veter močan, se

je zbal. Začel se je potapljati in je
zavpil: »Gospod, reši me!« 

videl, da je veter močan različica videl (da je) veter.

31 Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in
mu dejal: »Malovernež, zakaj
si podvomil?« In ko sta stopila

v čoln, je veter ponehal.  
33 Oni pa, ki so bili v čolnu, so se

mu poklonili do tal in rekli:
»Resnično si Božji Sin.« 

1.KR 19     Elija na Horebu

19 1 Aháb je povedal Jezabeli vse, kar je
storil Elija, in kako je z mečem pobil vse

(Balove) preroke 
2 Jezabela pa je poslala k Eliju odposlanca s
sporočilom: »Tako naj storijo bogovi in tako

dodajo, če jutri obsoréj ne bom storila s
tvojim življenjem, kakor je življenje enega

izmed njih!«  
 3 Zbal se je, vstal in odšel, da si reši

življenje.
Prišel je v Beeršébo na Judovem in tam

pustil svojega služabnika,
4 sam pa je šel naprej v puščavo dan hoda.

Prišel je in sédel pod samotno bodičevje;
želel si je smrt in rekel: »Dovolj je; zdaj,

GOSPOD, vzemi moje življenje, saj nisem
boljši kakor moji očetje.«  
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želel si je smrt db. prosil je svojo dušo, da bi umrl.
Legel je in zaspal pod bodičevjem. A glej,

dotaknil se ga je angel in mu rekel:
»Vstani in jej!«

6 Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju
je bil hlebček na vročem kamenju

pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in
pil pa spet legel.

7 GOSPODOV angel pa je prišel še
drugič, se ga dotaknil in rekel: »Vstani
in jej, sicer bo pot zate predolga!«

8 Vstal je, jedel in pil in v moči tiste
jedi potoval štirideset dni in

štirideset noči do Božje gore Horeb.  
štirideset: to število ima v SP večkrat simbolen

pomen. Tu spominja na štirideset let, ki so jih Izraelci
preživeli v puščavi (prim. 4 Mz 14,33), in na

Mojzesovo bivanje na gori (prim. 2 Mz 24,18). Prim.
tudi Mt 4,2. - Horeb prim. 2 Mz 3,1. Elija hoče

utrditi svojo vero pri virih Božjega
razodetja.

9 Tam je prišel do votline in je tam prenočil.
In glej, zgodila se mu je GOSPODOVA

beseda, rekoč: »Kaj delaš tu, Elija?«
10 Rekel je: »Ves sem gorel za

GOSPODA, Boga nad vojskami, kajti
Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo,

podrli tvoje oltarje in z mečem pobili
tvoje preroke. Jaz sam sem ostal, a tudi

meni strežejo po življenju.«  
tvojo zavezo gr. tebe. - 

11 Pa je rekel: »Pojdi ven in se postavi na
gori pred GOSPODA.« In glej, GOSPOD je

šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši
gore in lomi skale, je bil pred

GOSPODOM; a GOSPOD ni bil v

viharju. Za viharjem je bil potres; a
GOSPOD ni bil v potresu 

12 In za potresom ogenj; a GOSPOD ni

bil v ognju.   Za ognjem   glas rahlega  
šepeta.  

Glas rahlega šepeta: v nasprotju z Báalom (bog

viharja) prihaja Izraelov Bog v tišini.
13 Ko je Elija to slišal, si je s plaščem

zagrnil obraz, šel ven in obstal pri vhodu
v votlino. In glej, nagovoril ga je glas in

rekel: »Kaj delaš tu, Elija?«  
zagrnil obraz: nobeno ustvarjeno bitje ne more videti

Boga iz obličja v obličje;  
14 Rekel je: »Ves sem gorel za

GOSPODA, Boga nad vojskami, kajti
Izraelovi sinovi so zapustili tvojo zavezo,

podrli tvoje oltarje in z mečem pobili
tvoje preroke. Jaz sam sem ostal, a tudi

meni strežejo po življenju.«
15 GOSPOD mu je rekel: »Pojdi, vrni se
po svoji poti proti puščavi Damaska; ko
prideš tja, mazili Hazaéla za kralja nad

Arámom,
16 Nimšíjevega sina Jehúja mazili za

kralja nad Izraelom, Šafátovega sina
Elizeja iz Abél Mehóle pa mazili za

preroka namesto sebe!  
Mazili: samo tu se omenja maziljenje preroka.

17 Kdor bo ušel Hazaélovemu meču, ga
bo usmrtil Jehú; in kdor bo ušel

Jehújevemu meču, ga bo usmrtil Elizej.
(17-18) Bog ohranja v svojem ljudstvu
»ostanek« (prim. Iz 46,3 itd.) njemu zvestih

in bedi nad njimi.
18 Pustil pa jih bom v Izraelu sedem tisoč

kot ostanek: vsa kolena, ki niso

poklekovala pred Báalom, vsa usta, ki ga
niso poljubljala.« 

Elizej postane Elijev učenec

Bog je izvolil Izraelce
PAVEL RIM. 9 1 Govorim resnico v

Kristusu, ne lažem, moja vest mi je priča
v Svetem Duhu: 

(1-11,36) V pogl. 9-11 Pavel odgovarja na
vprašanje, zakaj Izrael na videz ni deležen
izpolnitve Božjih obljub. Po apostolovem
nauku Bog v Jezusu ni ravnal v nasprotju

s svojo obljubo Judom, ampak jo je
uresničil, v skladu z nedoumljivo

skrivnostno logiko celotne odrešenjske
zgodovine. V tej zgodovini je bil namreč
vselej »izvoljen« le del Abrahamovega
telesnega potomstva: Izak in ne Izmael,
Jakob in ne Ezav. Tudi zdaj je izvoljen le

»ostanek« Judov, namreč Judje, ki so
sprejeli vero v Kristusa, čeprav imajo tudi

drugi člani starozaveznega izvoljenega
ljudstva še vedno posebno vlogo v

Božjem načrtu.
PAVEL RIMLJANOM:2 

v svojem srcu nosim veliko žalost in
nenehno bolečino.

  Kajti želel bi biti sam preklet in ločen od
Kristusa v prid svojim bratom, ki so moji

rojaki po mesu.  
  rojaki po mesu: prevedli bi lahko družina,

pleme ali narod.
 Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in

slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in
obljube;  

5 njihovi so očaki in iz njih po mesu izhaja
Kristus, Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke,
amen. Vendar pa Božja beseda ni odpovedala.

Saj niso Izraelci vsi, ki so se rodili iz Izraela.  


	 L A P O R J E
	 9.VIII.2020 aW 33 ted
	 Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@gmail.com Spletna stran: https://zupnija.laporje.si
	 GSM: 041 / 849 - 571
	 AVGUST – VELIKI SRPAN

