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JULIJ – MALI SRPAN 

19.NED16 = ARSENIJ                    7.- za farane, 10.-An-
ton Štimec obl  Roman obl.Rozika, Štefan Mlakar, .

Franc Pliberšek,starši,  Otto Eichenauer obl.
20. P= MARJETA ANTIOHIJSKA  8.-po n. Brezmadežne 

21.TOR= DANIJEL(DANILO)       8.- po nam  
22.SRE=  MARIJA MAGDALENA 8.-

23.ČET = BRIGITA ŠVEDSKA   8.- po namenu
24. PET= KRIŠTOF    18- mol..za duhovniške poklice,

Franc Klič(Kosi).  
25.SOB= JAKOB   Ž=17.- Blaž  Žist  obl.,  

26.MISIJONSKA NED17 = JOAHIM IN ANA    7- za
župljane, Poharčeve-Berdnikove,Alojzija Špur,

Frančiška Erker,     10.- Marija Rak(Lap),   Andrej
Kurnik,  Pavel, Kristina Sagadin, Marija Rak Kr.V.

Anica Blažič in sorodnike  Franc Količ
 ŽUPNIJA LAPORJE PREKRIVANJE STREHE
NA SLOM DOMU. TR.R.56044300002921366 

Prišli so gospodarjevi služabniki in mu
rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega

semena na svoji njivi? Od kod torej
ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražnik je to

storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš
torej, da gremo in jo poberemo?‹

›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med
pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo

vred tudi pšenice. Mt 13,27–29

Še drugo priliko 
jim je JEZUS povedal; rekel je: 

»Nebeško kraljestvo 
je podobno gorčičnemu zrnu,

 ki ga je nekdo vzel 
in vsejal na svoji njivi. 

To je res najmanjše 
od vseh semen; 

ko pa zraste, 
je večje kakor zelišča 

in postane drevo, 
tako da priletijo ptice neba in 
gnezdijo na njegovih vejah.«

(Mt 13,31–33)

Mt 13,24–43
MALO VEČ POTRPLJENJA

Bog ve vse o nas, pozna nas do
zadnjega vlakenca. Ve, da smo narejeni iz
mehkega lesa, ki se hitro zlomi, iz snovi, ki se brž

razbije, zato z nami zelo potrpi. Trmasto nas
ima za dobre in pričakuje, da bi

dobri tudi resnično postali. K temu nas
opominja tudi današnji evangelij. Za naše

vsakdanje življenje nam daje dragocen nauk:   Za
Božjo voljo, ne bodite nepotrpežljivi! Ne
pričakujte, da bi bili vaši otroci bitja iz

čistega zlata! Poglejte sami sebe, kakšni

ste. Kako naj bodo potem ljudje okoli vas
popolni? Povsod se pojavi plevel, ljuljka.«

Radi pravijo, da je na svetu veliko slabega. Istočasno pa
pozabljamo, da je veliko slabega v 
slehernem od nas. Pa je vsak človek svet v
malem. Naša dolžnost je, da v nas samih 
gradimo boljši svet, da izkoreninjamo 
plevel iz njiv svojih src. 
»Vsak naj pred svojim pragom pometa,« nam veleva
slovenska ljudska modrost 

To je tudi namen poslušanja Božje besede: ko slišimo,
kaj nam pravi Jezus, naj bi znali pomesti pred pragom

svoje duše, svojega življenja. Potrpežljivo moramo
delati za to, da se poboljšamo, vztrajno se moramo

truditi, da postane Jezusov nauk naše življenjsko vodilo.
Ko bomo videli, kako težavno je to delo pri nas, ne

bomo nestrpni do drugih, ampak bomo  
podobni nebeškemu Očetu tudi v potrpežljivosti. Dokler

se ura življenja ne izteče, so vsakemu človeku na stežaj
odprta vrata Božjega usmiljenja. Po: S. Čuk, Misli srca

»Prvi sin je zrasel v krasnega človeka, drugi pa je prava
katastrofa.«
»Bila je prijetna skupina mladih, pa je eden začel delati
neumnosti in je vse pokvaril.«
»Karitativno delo je zelo dobro potekalo, nato pa, ne da
bi vedeli, kaj se je zgodilo, se je vse obrnilo.«
»Užitek je bil hoditi v službo. Potem pa je prišla nova
tajnica in zdaj je pravi pekel.«
»Ne vem, kaj mi je: ne morem več moliti, ne da se mi
hoditi k maši, ne da se mi več nič delati ...« 
Vedno je kaj, kar vse pokvari.
Po  navadi  nas  najprej  prevzame  malodušje;  nočemo
polja,  na  katerem  je  med  dobro  pšenico  pomešana
ljuljka.  Hočemo ga takoj opleti.

To je napačno. Tu na zemlji ni polj brez
ljuljke, ker je sovražnik vedno na delu.

Potrebno je potrpljenje: samo Bog
zna opleti polje, ne da bi

poškodoval pšenico.

https://zupnija.laporje.si/
mailto:zupnija.laporje@gmail.com


Če bi Jezus hotel lepo polje brez plevela,
ne bi imel ne prijateljev ne učencev ne

apostolov.
Še več, sploh ne bi prišel na zemljo.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Glavna tematika evangelija današnje
nedelje je Nebeško kraljestvo. Nebo naj
ne razumemo samo kot
višino, ki se dviguje nad
nami, saj je namreč tak
brezmejni prostor tudi v
človekovi notranjosti.

Jezus primerja
Nebeško kraljestvo z
njivo pšenice, da bi

nam pomagal razumeti, kako je v nas
posajeno nekaj majhnega in skritega,

ki pa ima v sebi neukrotljivo
življenjsko moč. Kljub vsem oviram

se bo seme razvilo in sad bo zorel. Ta
sad bo dober samo, če je bilo

zemljišče življenja obdelovano po
Božji volji. Zato nas Jezus v priliki o

dobrem semenu in ljuljki (prim. Mt 13,24-
30) opominja, da je potem, ko je gospodar

posejal njivo, 'medtem ko so vsi
spali', prišel 'njegov sovražnik' in

posejal zel. To pomeni, da moramo
biti pripravljeni varovati milost, ki
smo jo prijeli na dan krsta, tako da

gojimo vero v Gospoda, ki

preprečuje, da bi zlo pognalo
korenine. Benedikt XVI.

KNJIGA MODR.: 13 Zakaj razen tebe ni boga, 
ki bi skrbel za vse
in bi mu ti moral dokazovati, da ne sodiš 
krivično.  
14 Tudi ni ne kralja ne vladarja, ki bi se lahko s 
teboj soočil zaradi tistih, ki si jih kaznoval.

Vir Božje pravičnosti je v Božji moči
15 Vesoljstvu vladaš pravično, ker si 
pravičen,
in da bi obsodil koga, ki ne zasluži kazni,
imaš za nezdružljivo s svojo močjo.  
16 Počelo pravičnosti je namreč tvoja moč
in to, da vsemu gospoduješ, stori, da vsemu 
prizanašaš.

 

RIMLJANOM  8.26-27  Prav tako tudi 
Duh prihaja na pomoč naši
slabotnosti. Saj niti ne vemo,
kako je treba za kaj moliti,
toda sam Duh posreduje za
nas z neizrekljivimi vzdihi.  
 

YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj je sramežljivost dobra?
Sramežljivost  ščiti  človekov  intimni  prostor:  njegovo
skrivnost, tisto, kar mu je lastno in notranje, njegovo
dostojanstvo, predvsem njegovo sposobnost, da ljubi v
erotični predanosti. Sramežljivost se nanaša na to, kar se
sme videti samo v zakonski ljubezni. 
(KKC 2521–2525, 2533)

Mnogi mladi kristjani živijo v okolju, v katerem se vse kot
samo po sebi  umevno razkazuje,  tako da so se  odvadili
občutka sramežljivosti. Biti brez vsakega sramu ni človeško.

Živali nimajo občutka sramežljivosti. Za človeka pa je to
bistvena značilnost. Ne skriva česa manjvrednega, temveč
varuje  nekaj  dragocenega,  namreč  dostojanstvo  osebe  v
njeni sposobnosti za ljubezen. Občutek sramu najdemo v
vseh kulturah, čeprav se različno izraža. Nič nima opraviti s
pretirano krepostjo sramežljivosti ali zavrto vzgojo. Človek
se sramuje zaradi  svojih grehov in drugih stvari,  katerih
razkritje bi ga ponižalo. Kdor z besedami, pogledi, gestami
ali ravnanji ranjuje naravni občutek sramu drugih ljudi, jim
odvzema njihovo dostojanstvo.

Kaj je namerno popuščanje razvadam?

Grešljivosti  so  negativne  privade,  ki  hromijo  in
zamračujejo vest, človeka odpirajo zlu in ga sorazmerno
s privado pripravljajo na greh. (KKC 1866–1867)

Človeške grešljivosti so v bližini glavnih grehov:
napuh, lakomnost, nevoščljivost,
jeza, nečistost, požrešnost, lenoba
in duhovna naveličanost  .      

Ob spremljanju  dnevnih dogodkov,    posebej še  
revolucionarnih  anarhistov-biciklistov   mi

zazveni v ušesih izrečeno v preteklosti:  LAŽI, LAŽI, TI SAMO
LAŽI,  NEKAJ  BO  ŽE  OSTALO!  (čas  francoske  revolucije

Ruseau).       Potem ob raspadu komunistične Rusije:     »Zar će  

ovaj  komunizam,  da  nestane  bez  ijednog
upaljenog metka, kad je sa toliko krvi došao
na vlast?«   »Mar bo ta komunizem IZGINIL brez  vsakega  
strela,   na  oblast  pa  je prišel  samo z ubijanjem!« (oficir JNA
l.1990).     »Tot ist, wen nicht von unsere Kugel,«  (nemški oficir
zgodaj zjutraj 6.IV.1941. v Gornji Radgoni  svojim vojakom, ki so ga
čakali  pred vrati  župnišča,  v katerem je ustreljen  ležal župnik
Gaberc).    »KONČNO  BO  MOJE  SRCE  SLAVILO  
ZMAGO!«         

KON  Č  NO BO MOJE SRCE SLAVILO ZMAGO!«   veselo oznanja  marijin  zvon  z zvonika laporske cerkve že od 1997 l      
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