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28.-17NED VIKTOR I.pp 7.-za župljane, za umrle pred
rojstvom, pok.Leskovar Poharčeve, Berdnikove, 10.PONOVITEV 50 let duhovništva P.JOŽE OSVALD
Amalija Španring, Julijana Vantur, Marija Vantur,
Marija Urlep
29-PON= MARTA
8.- po n.Brezmadežne
30-TOR= PETER KRIZOLOG po namenu
31.SRE= IGNACIJ LOJOLSKI
.-, na čast Sv.Duhu
1.ČET= ALFONZ LIGVORIJ .-Jezusu v zahvalo
2-PRVI PET= EVZEBIJ,PORCIJUNKULA
18.duh.poklice, Karl Brglez.
3-PRVASOB= LIDIJA
K= 17.- Amalija Španring,
Frančiška Erker
4.18-NED= MARIJA MAGDALENA 7.- za žive,pokojne
farane,Julijana obl,Franc Rak,Frančiška,Franc
Erker,
10. –Albin Pernat, Ljudmila Šela, Anton
Primožič
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

ZUPNIKOVA MOLITEV: USMILJENI JEZUS!

POSEBEJ PRIPOROČAM TVOJEMU
USMILJENJU VSE, KI SE NE
ZAVEDAJO NEIZMERNE
VREDNOSTI
SVETE MAŠE,
Življenje je največja dobrina.Vsak bo moral odgovarjati, kaj
je naredil s svojim življenjem in kaj je dobrega storil drugim.
(Alojzij Šuštar)

O molitvi
LUKA 11,1–13 Nekoč je JEZUS na nekem
kraju molil. Ko je nehal, mu je eden
izmed njegovih učencev dejal: »Gospod,
naúči nas moliti, kakor je tudi Janez
naučil svoje učence.«
2 Rekel jim je: »Kadar molite, recite:
Oče! Posvečeno bodi tvoje ime.
Pridi tvoje kraljestvo.
O očenašu gl. opombe k Mt 6,9-13. Večina eksegetov misli, da je
Lukova oblika molitve, ki je krajša od Matejeve in se od nje v več
pogledih razlikuje, teološko preoblikovana različica ene molitve, ki
jo je učil Jezus, čeprav je seveda mogoče, da je že od začetka šlo
za dve zelo podobni, a različni molitvi.

Naš vsakdanji kruh nam dajaj od
dne do dne
4 in odpústi nam naše grehe,
in ne vpelji nas v skušnjavo!«
5 In rekel jim je: »Kdo
izmed vas, ki ima
prijatelja, bo prišel
opolnoči k njemu in mu
rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri
hlebe kruha,
kajti k meni je s potovanja
prišel prijatelj in mu nimam
s čim postreči,‹
in mu bo oni znotraj odgovoril: ›Ne
nadleguj me! Vrata so že zaprta in moji
otroci z menoj v postelji, ne morem vstati
in ti dati.‹
8 Povem vam: Če ne bo vstal in mu dal
zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi
njegove nadležnosti vstal in mu dal,
kolikor potrebuje.
Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam
bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte
3

in se vam bo odprlo!
Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor
išče, najde; in kdor trka, se mu bo
odprlo.
Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu
sinu kačo, če ga bo prosil za ribo?
12 Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo
prosil za jajce?
13 Če torej vi, ki ste hudobni,
znate dajati svojim otrokom
dobre darove, koliko bolj bo
nebeški Oče dal Svetega Duha
tistim, ki ga prosijo.«
NE POZABI NA BOGA
Mnogim se zdi molitev zastarela, neučinkovita in
nesmiselna. Imajo jo za beg od resničnosti in
dolžnosti. Potrebe in stiske ljudi so prevelike, da bi

Edino
pravo bogoslužje naj bi bilo služenje
človeku.
čakali na kakšno negotovo pomoč od zgoraj.

Čeprav se to sliši zelo človekoljubno in skriva v sebi
zrno resnice, vendar ne pove vsega. Človek je

vedno bil in je tudi danes, v dobi skoraj
vsemogočne tehnike in vsevedne
znanosti, bitje, ki kdaj odpove, ki pozna
poraze, nemoč in nebogljenost. Iz te
bede se mu vedno znova izvija klic na
pomoč. In ko doživi kaj lepega,
veličastnega, ga nekaj priganja, da bi
nekomu rekel: Hvala.
V molitvi, priznanju Boga, priznavamo tudi resnico o
sebi. »Kdor ne najde Boga, tudi sebe ne
najde,« je zapisala judovska spreobrnjenka in
karmeličanska redovnica Edith Stein.

Resnica o

nas pa je ta, da sebi ne zadostujemo,
da smo naposled vse prejeli in še
prejemamo, z drugo besedo; da smo

vpitje, ki prihaja do mene, ali ne. Izvedeti
hočem.«

Čemu
bi se skrivali za masko
samozadostnosti? Mar ni najbolj veselo
sporočilo evangelija, da smemo poklicati
na pomoč in ob tem vedeti, da ne kličemo
v gluho temo, ampak Očeta, ki ve, česa
potrebujemo, še preden ga prosimo?

22 Moža sta se obrnila in odšla proti

Sódomi, Abraham
pa je še stal pred GOSPODOM.

berači. Le zakaj bi se to sramovali priznati?

Moliti pomeni priznati temeljno resnico o sebi
in o Bogu: da sami sebe in vse, kar imamo,
vsak dan, vsak trenutek prejemamo iz rok
Boga, ki je neizmerno bogat in velikodušen v
svoji ljubezni. To priznati ni ponižanje za
človeka, še manj klečeplazenje.
Ljubezen nikoli ne ponižuje.

Revež, ki bi se
delal bogatina,
bi bil smešen.
Nekaj
podobnega je s človekom, ki
meni, da Božjih darov ne
potrebuje. Postane
karikatura samega sebe,
berač, ki se dela, da je
bogatin.

Po: TV Slovenija – Ozare 1995

ABRAHAMOVA MOLITEV,
BOG SE DA PREPROSITI1Mz.18,20-32. GOSPOD je rekel: »Vpitje

iz Sódome in Gomóre je res silno
in njihov greh je izredno težak.
21 Stopil bom dol, da vidim, ali so
res počeli vse tisto, o čemer govori

Bog nas je
ustvaril iz
ljubezni,
da bi nas
osrečil.
Toda povsem
podarjena in
vsiljena sreča
ni popolna
sreča.
Kako vse
drugačno
zadoščenje
imamo,
kadar smo pri
svoji sreči
sami
sodelovali.

Abraham je pristopil in rekel: »Ali boš res
pokončal pravičnega s krivičnim vred?
Abrahamu gre za nečaka Lota, ki je živel v
Sódomi. Pisec pa je v tem pogovoru načel
vprašanje Božje pravičnosti v zgodovini. Bog bi
po mnenju nekaterih moral prizanesti tudi
grešnikom, da bi se izkazal pravičnega do dobrih
ljudi. Pogovor se konča pri desetih pravičnih
(v. 32). Besedilo hoče pokazati, da Bog ni dolžan
prizanašati hudobnežem zaradi pravičnih.
Pozneje najdemo v SP tudi trditve, da se Bog
usmili množice grešnikov zaradi enega
pravičnega (prim. Iz 53,5.11sl.).
24 Mogoče je v mestu petdeset pravičnih
ljudi. Ali boš tudi te pokončal in ne boš
prizanesel kraju zaradi petdesetih pravičnih,
ki so v njem?

(Janez Janžekovič)

Daleč naj bo od tebe, da bi ti storil kaj
takega, da bi pobil pravičnega s krivičnim
vred, da bi se enako zgodilo pravičnim
kakor krivičnim! Daleč naj bo od tebe! Ali
ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično?«
26 GOSPOD je rekel: »Če najdem v
Sódomi petdeset pravičnih med meščani,
bom prizanesel vsemu kraju zaradi njih.«
27 Abraham pa je rekel: »Glej, jaz, ki

sem prah in pepel, sem si dovolil
govoriti z Gospodom
Gospodom (hebr. ´adonáj); nagovor
za Boga ni Božje ime, ki ga

prevajamo z GOSPOD, očitno pa se
Abraham zaveda, s kom govori.
28 Mogoče jih petdesetim pravičnim
manjka pet, ali boš zaradi teh petih uničil
vse mesto?« Rekel je: »Ne bom ga uničil,
če jih tam najdem petinštirideset.«
29 Pa je spet spregovoril in mu
rekel: »Mogoče se jih tam
najde štirideset.« Odgovoril je: »Ne
bom storil tega zaradi teh štiridesetih.«
30 Pa je rekel: »Naj se Gospod ne jezi, če
govorim; mogoče se jih tam najde
trideset.« Rekel je: »Ne bom storil tega,
če jih najdem trideset.«
31 Rekel je: »Glej, dovolil sem si
govoriti z Gospodom; mogoče se jih tam
najde dvajset.« Rekel je: »Ne bom jih
uničil zaradi teh dvajsetih.«
32 Abraham je rekel: »Naj se Gospod ne
jezi, če spregovorim še tokrat: Mogoče se
jih tam najde deset.« Odgovoril je: »Ne
bom jih uničil zaradi teh desetih.«
Pregovori – VODILA v ključnih trenutkih
življenja(Sv.Pismo)
BOG JE GOSPOD!
BOGU NAJ BO POTOŽENO!
BOG VE, ZAKAJ JE TO DOBRO!
S KAKŠNO MERO MERITE, SE VAM BO
ODMERILO!
BOG NE PLAČA VSAKO SOBOTO!
KDOR VSTRAJA DO KONCA,
SE BO REŠIL

