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MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV

15.32. NED=ALBERT VELIKI   7.-za žive in pok.farane,
Franci,Tilka, str-Kramberger-Jerič,

Poharčeve – Berdnikove    10.- Anton Marguč,
Stanko Smole,    Slavko Rak,   Franc  Ganzitti,
dv.starše ,          Pavel, Kristina  Sagadin  

16..PON= JERICA 8- po namenu Marije Matere milosti
božje (ne pozabi:UREJENOST POKOPALIŠČA NI TVOJA SKRB.MMB)

17 TOR=ELIZABETA O.  15.-Marjan Štimec in pogreb
18.SRE=FILIPINA   8.- za imenovane v spominih     

19.ČET= MATILDA              8. za imenovane v SPOMinih

20.-PET=   EDMUND.   17-.za duhovniške  poklice
Marjan Štimec,    POSEBEJ   udarniki kurjave -drv                                                     

    21.SOB=DAROVANJE DM   8.- po namenu Srca M.
22.33.NED 30 =CECILIJA 7.- za farane,  za  umrle  pred

rojstvom,10.-Alojzija Špur,.Stanko Zorec, Slavko Rak.
Marija Rak, PO NAMENU DOBROTNIKOV DUH.,CERKVE,

POPOLNI ODPUSTEK  namenenjen za DUŠE V VICAH                

       

AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,
bom molil v župnišču  ti pa Vse molitve,ki jih
moliš čez dan pridruži v duhu skupni  molitvi 

Ob 20.45!   KO DARUJEMO MOLITVE IN
DELO DNEVA  skupaj OČETU NA NEBU!

Ob 21.blagoslov

Prilika o talentih(Mt
25,14–18)

14 »Tako bo namreč
kakor s človekom, ki se
je odpravljal na
potovanje in sklical
svoje služabnike ter jim
izročil svoje
premoženje.
15 Enemu je dal pet
talentov, drugemu dva in tretjemu 
enega, vsakemu po njegovi 
zmožnosti, in odpotoval. 
talentov: gr. kovanec; gl. preglednico 
denarnih enot.
16 Ta, ki je prejel pet talentov, je šel 
takoj z njimi trgovat in je pridobil pet 
drugih.
 Prav tako je tisti, ki je prejel dva, 
pridobil dva druga.
 Oni pa, ki je prejel enega, je šel, 
skopal jamo in skril denar svojega 
gospodarja.  

Po dolgem času je prišel gospodar
teh služabnikov in napravil z njimi

obračun.   Pristopil je tisti, ki je prejel
pet talentov. Prinesel je pet drugih in
rekel: ›Gospodar, pet talentov si
mi izročil, glej, pet drugih sem

pridobil.‹
21 Gospodar mu je rekel:
›Prav, dobri in zvesti služabnik! V

malem si bil zvest, čez veliko te

bom postavil. Vstopi v
veselje svojega gospodarja!‹

Vstopi v veselje svojega gospodarja tj. »pridi se poveselit
v družbi s svojim gospodarjem«; semitizem

22 Nato je pristopil tisti, ki je 
dobil dva talenta, in rekel: 
›Gospodar, dva talenta si mi izročil, 
glej, dva druga sem pridobil.‹
23 Gospodar mu je rekel: ›Prav,
dobri in zvesti služabnik! V 
malem si bil zvest, čez veliko

te bom postavil. Vstopi v veselje 
svojega gospodarja!‹  
24 Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil
en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel 
sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi 
sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. 

(24.26) razsul: gr. glag. lahko
označuje metanje semena ali pa

vejanje žita.
25 Zbal sem se in sem šel ter

zakopal tvoj talent v zemljo. Glej,
tu imaš, kar je tvojega!‹

Gospodar pa mu je odgovoril:
›Malopridni in leni služabnik!

Vedel si, da žanjem, kjer nisem
sejal, in zbiram, kjer nisem

razsul?
  Zato bi moral dati moj denar
menjalcem in ob vrnitvi bi jaz

prejel svojo lastnino z obrestmi.
 Vzemite mu torej talent in ga
dajte tistemu, ki jih ima deset;
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 kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo
in bo imel obilo, tistemu pa, ki
nima, se bo vzelo tudi to, kar

ima.    Neuporabnega služabnika pa
vrzite ven v najzunanjejšo temo.

Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹«
Mt 25,14–30

DODATEN TRUD ŠTEJE
Večkrat se sliši očitek, da se kristjani 
gremo z Bogom neko trgovino: jaz dam 
tebi molitev, mašo, romanje, žrtvice –

 ti mi daš srečo, zdravje, uspeh pri izpitu
… Nedvomno je ta očitek včasih

upravičen, saj se do Boga pogosto tako
obnašamo. Vendar pa ne drži načelno, saj

Kristus ni nikoli učil, da bo Bog Oče
stregel našim muham. 

Marsikaj, kar bi od Boga radi 
dosegli, je za nas kot Božje otroke 
prej škodljivo kot koristno, zato je 
razumljivo, da nam Bog tega ne 
more dati.
V določenem pomenu pa je življenje

z Bogom vendarle neke vrste
trgovina, kakor nam govori Jezus v

zgodbi današnjega evangelija.
Trgovini se pravi življenje, trgovsko
blago pa so darovi, ki smo jih prejeli
od Boga, od katerega prihaja vsak

dober dar. Ti darovi so številni in se
nam vsak dan množijo: življenje

samo, ki smo ga prejeli po
posredovanju staršev, vzgoja, ki so

nam jo nudili starši, učitelji,
duhovnik in drugi vzgojitelji, dar

družinskega okolja, značaj,
nadarjenost – lahko bi naštevali v
nedogled. To so darovi, ki se z našim
sodelovanjem lahko množijo, po naši

nemarnosti pa lahko tudi izgubljajo vrednost.
Z darovi je treba »trgovati«. Če tega ne

delamo, bo tudi nas zadel očitek, ki ga je bil
deležen tretji služabnik – lastnik enega

talenta. Namesto da bi se ravnal po zgledu
svojih sodelavcev, je prejeti zaklad zakopal.
Mislil je, kako zvit in pameten je: »Zdaj sem

brez skrbi, nič ne morem izgubiti!« Pa je
izgubil vse!

Pohvala vrli ženi

1. BERILO      10 Vrlo ženo, kdo jo najde!

Njena vrednost je daleč nad biseri.
 11 Srce njenega moža zaupa vanjo,

povračila ne pogreša.
12 Izkazuje mu dobroto in ne hudega

vse dni svojega življenja.
13 Skrbi za volno in lan

in dela s pridnimi rokami.
14 Je kakor trgovčeva ladja,
od daleč prinaša svoj kruh.

15 Vstaja, ko je še noč,
in daje hrano svoji družini,

obrok svojim deklam.
18 Čuti, kdaj je kupčija zanjo ugodna,

njena svetilka ponoči ne ugasne.
19 Svoje roke izteguje k preslici,

njene dlani prijemajo vreteno.
20 Svojo dlan odpira potrebnemu,

svojo roko podaja ubogemu.
21 Za svojo družino se ne boji snega,

kajti vsa njena družina ima dvojno
obleko.

26 Svoja usta odpira modro,
dober pouk je na njenem jeziku.

27 Pazi na poti svoje družine
in ne jé lenuharskega kruha.

28 Njeni sinovi vstajajo in jo blagrujejo,
njen mož vstaja in jo hvali:  

29 »Veliko hčerá si je pridobilo imetje,
ti prekašaš vse.«

30 Milina je varljiva in lepota je prazna,
žena, ki se boji GOSPODA, pa je

vredna hvale.
31 Dajajte ji od sadov njenih rok,

njena dela naj jo hvalijo pri mestnih
vratih.

2-BERILO. da bo 
Gospodov dan prišel

PAVEL SOLUNJANOM51 Kar pa zadeva 
čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi 
vam pisali o tem 

2 saj sami natančno veste, da bo
Gospodov dan prišel, kakor pride tat

ponoči.
Mt 24,36.43; Lk 12,39-40; 1 Kor 1,8; 2 Kor 1,14; Flp 1,6.10; 2 Pt

3,10; Raz 3,3;

3 Ko bodo govorili: »Mir in varnost,«
tedaj bo nenadoma prišla nadnje

poguba, kakor pride porodna bolečina
nad nosečnico, in ne bodo ubežali.

 



4 Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas
ta dan presenetil kakor tat, 

 5 saj ste vsi sinovi luči in sinovi
dneva. Nismo sinovi noči in ne teme,  

DOBRI OČE, GOSPODAR ŽIVLJENJA JE V LETU
1.XI. 2019   DO 1.XI 2020 POKLICAL K SEBI:

1. 5.XI.          DANILO FLORJANČIČ
2. 5.XI.          MIRKO DOVNIK
1. 11.I.2020   SLAVKO ŠTICL
2. 20.II.          MARIJA RAK
3. 19.II-         ŠTEFAN KITEK
4. 24.II.         IVAN BRAČUN
5. 29-II.         ANDREJ KURNIK
6. 7.III         KRISTINA SAGADIN
7. 27.III.        ALOJZIJA ŠPUR
8. 29.V.          PAVEL SAGADIN
9. 16.VI         MARIJA RAK KAJOVA
10. 21.VI.        MARTIN REPNIK
11. 5.VII.         FRANC KOLIČ
12. 24.VI          TEREZIJA DROBNE
13. 26..VII        DONAT DREO
14. 7.VIII.       FRANC MLAKAR
15. 17.VIII        STANKO ZOREC
16. 20.VIII       ANTON JAVERNIK
17. .28. IX        AVGUST ŠKORJANC
18. 28.IX.         STANKO SMOLE
19. 6. X           HUDOLIN SUZANA
20. 8.X.             ANTON MARGUČ
21. 16.X.           ALOJZ RAK        GOSPOD, 

DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ

– katekizem za mlade
Kaj so vice (purgatorium)?
Vice, pogosto predstavljene kot kraj,
so prej stanje. Kdor umre v Božji milosti (torej v
miru  z  Bogom  in  ljudmi),  pa  še  potrebuje
očiščenje, preden more gledati Boga iz obličja v
obličje – ta je v vicah. 
(KKC 1030–1031)

Ko je Peter zatajil Jezusa, se je Gospod
obrnil in pogledal Petra: »In Peter je šel

ven in se bridko zjokal«     – občutek kot v
vicah. In take vice najbrž čakajo večino nas v
trenutku naše smrti: Gospod nas gleda poln

ljubezni – mi pa občutimo žgoč sram in boleč
kes zaradi zla ali tudi 'le' zaradi neprijaznega,
ravnodušnega ravnanja brez ljubezni. Šele po
tej očiščevalni bolečini postanemo sposobni

srečati njegov ljubeči pogled z neskaljenim
nebeškim veseljem.

Lahko pomagamo umrlim,
ki so v stanju vic?                                                   
ŠE NAJMANJ S PRIŽIGANJEM SVEČ

Da, ker vsi  krščeni sestavljamo eno samo občestvo v
Kristusu in smo med seboj povezani,  lahko mi živeči
na zemlji pomagamo dušam umrlih v vicah.
(KKC 1032)

Ko je človek mrtev, ne more nič več
storiti zase. Čas aktivne preizkusne

dobe se je iztekel. Mi pa lahko
marsikaj naredimo za umrle v vicah.
Naša ljubezen sega v onstranstvo. S

svojim postom, molitvijo, dobrimi deli,
predvsem pa z obhajanjem svete

evharistije lahko izprosimo milost
za umrle.

Smrt       Sveti  Frančišek  Asiški  jo  imenuje
sestra,  Prešeren  ji  v  Sonetih  nesreče  kliče:

prijazna smrt, predolgo se ne mudi (pa ni bil nič kaj
preveč svet),  ljudje pa bežijo pred njo, kot da bi  ne
vedeli, da ji ni moč ubežati. Zato pa skušajo pregnati
sleherno misel in spomin nanjo. Samo poglejte, kako
počasi izginjajo pokopališča okoli cerkva. Stoletja so
naši  predniki  počivali  tako  rekoč  sredi  naselij,  v

neprekinjenem stiku in pogovoru z živimi, zdaj pa
so jih slednji (ki jim pravzaprav le  še pogojno lahko
rečemo  živi)  odrinili na  obrobja  mest,  skupaj  s
skladišči in trgovskimi centri. Namesto da bi naši otroci
sprejeli,  ali  še  bolje  povedano,  dojeli  smrt  kot  del
življenjskega ciklusa, se s smrtjo srečujejo šele, ko jim
pogine hrček ali zlata ribica. In že ob tem nam stroka
skoraj priporoča psihoterapevta.

Smrt nastopa le še v vicih, filmih in
reklamah. Ljudje, ki našo vero

označujejo za praznoverje, bodo prav v
teh dneh izvotlili buče, jih osvetlili in

praznovali … Kaj že? Noč čarovnic! Vse
le zato, da bi prikrili in utišali lastno
izvotljenost in temo. Še praznik vseh
svetih so nam, hvala Bogu neuspešno,

skušali prebarvati v dan mrtvih!
Človek bi rad večno živel in zato

skuša na vse načine uničiti ali vsaj
pretentati smrt, vendar pa le tisti, ki

sprejme, razume in vzljubi smrt,
doseže večno življenje.

Morda se bo kdo čudil, da pišem o ljudeh, kot
da sam nisem človek. Vendar vse bolj

spoznavam, da verujoči nismo od tega
sveta, kakor piše evangelist Janez, da smo

svojevrstni »vesoljci«,
 ali kot pravi Slomšek: 

»V nebesih sem doma, od tega ne sveta …«
In še: da mi ne bo kdo zameril, ker sem

ljubega Prešerna označil za »nesvetega«,
saj trdno verjamem, da je že »med

svetimi«. Sem pa prav v teh dneh spoznal,
da nebesa ne zahtevajo popolnosti, 

temveč le vero in dobroto. 

 Vice, so  stanje



Po: G. Čušin, Na tretji strani

22 Pripravlja si odeje,
njena obleka sta tančica in škrlat.

23 Njen mož je poznan pri mestnih vratih,
ko sedi med starešinami dežele.
24 Platno izdeluje in ga prodaja,

pasove oddaja trgovcu.
25 Moč in čast sta njeno oblačilo,

smeji se prihodnjemu dnevu.
16 Ogleda si njivo in jo kupi,

z zaslužkom svojih rok zasadi vinograd.
17 Opasuje z močjo svoje boke

in utrjuje svoje lakte.

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

PTICE – »Zakaj ptice selivke letijo na jug? « – »Če
bi šle peš, bi bile prepozne.«

CIGARETE  –  Zdravnik:  »Slabo  izgledate.  Pred
enim mesecem sem vam rekel, da pokadite samo
pet cigaret na dan.« – Pacient: »Tega sem se držal,
toda prej nisem nikoli kadil.«

ZASLEDOVALEC –  Pri  vhodu v stavbo uradnik
jezno stopi na polža in ga brcne stran. Sodelavec
se nad tem zgraža in
vpraša: »Zakaj si pa to storil?« – »Moral sem se ga
znebiti. Neprestano me zasleduje.«
JAJCA  – Učiteljica: »Janezek, prosim, povej mi,
zakaj kokoši nesejo jajca?« – Janezek: »Če bi jih
metale, bi se vse razbile.«

DELO – Šef mi je naročil, da moram kljub delu od
doma delati 100%. Naredil sem skrben načrt za
delovni teden: ponedeljek 20%, torek 20%, sreda
20%, četrtek 20% in petek 20%. 

NEUMEN – Sin: »Očka, zakaj se nekomu reče, da
je  neumen?«  –  Očka:  »To  je,  če  nekdo  nekaj
pripoveduje,  drugi  pa  ne  more  razmeti.
Razumeš?« – Sin: »Ne.«
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