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OKTOBER-VINOTOK

11.NED28 =FILIP 7.- za farane, Franci,Tilka, str.

Kram-Jerič, za  otroke  umrle  pred rojstvom,    10. 
Stanko Smole 8.dan,Avgust Škorjanc 8.dan,
Franc, Pavla  Mlakar, Terezija,Cvetko. Albin 
Leskovar,  Ivan,Marija Merc                 

12. PON= MAKSIMILJAN C.  8-n. Brezmadežne 19.-
ŽPS 

13.TOR=  KOLOMAN    15.- Anton Marguč pogreb,
14. SRE= Kalist I                               8,.po namenu
15.ČET = TEREZIJA VELIKA             8,.po namenu                                                      

16.PET= GAL,HEDVIKA     18- molimo ..za duhovniške
poklice    Anton  Javernik              .    

17.-SOB= IGNACIJ ANTIOHIJSKI                                 10.-
za prvoobhajance in starše  PRVO SV. OBHAJILO
18.MISIONSKA NED29=  LUKA EVANGELIST       7 -
za župljane, Donat Dreo   10.- Marija Rak k.v., Šte-
fan Kitek, Danijel Guzej obl.,sor Gumzej- Ačko, Pa-

vel,Kristina Sagadin,  Hudolin Suzana 8.dan                     
OKTOBER        MESEC ROŽNEGA  VENCA

  JEZUS: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani
v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« 
AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC vaš župnik,  bom 
molil v župnišču  ti pa se mi doma v duhu pridruži! 
MOLIMO  skupaj ROŽNI VENEC! .Ob 21.blagoslov

Nato je rekel 
svojim služabnikom: 

›Svatba je pripravljena, 
toda povabljeni 

je niso bili vredni. 
Pojdite torej na križišča 
in povabite na svatbo, 

kogar koli najdete.‹
Služabniki so odšli na potí 
in zbrali vse, ki so jih našli, 

hudobne in dobre, 
in svatovska dvorana 

se je napolnila z gosti. 
(Mt 22,8–10)

Mt 22,1–14

POVABLJENI SMO NA GOSTIJO

V evangeliju je povedano, da so bili najprej na 
gostijo povabljeni domači. Še 
vedno smo in so vabljeni. Ker pa 
se niso odzvali, so bili povabljeni 
drugi. To seveda najprej leti na 
judovski narod, ki jim je Bog najprej

govoril in jih tudi najprej povabil na ''svojo 
gostijo.'' Ker se na Jezusov nauk niso odzvali v
zadostni meri, pa so bili povabljeni še drugi. 
Vse lahko pripomore k dobremu, pravi sv. 
Pavel. Lahko pripomore tudi ljubosumje, da 
drugi, tujci, bolj sprejemajo ''vabilo na gostijo'' 
kot pa ''domači''.

Veselo oznanilo je, da nas Bog sam
vabi v svojo družbo, na gostijo obilja v

prijateljstvu z Njim. Gre za to, da
vabilo vsak dan znova sprejmemo in

hodimo po poti, ki nam jo Gospod
sproti odpira. Na gostijo se je

potrebno primerno pripraviti, tudi
obleči. O tem govori zadnji del
odlomka, kjer nekdo ni imel

svatovskega oblačila. Prispodobo
svatovskega oblačila lahko

razumemo kot svarilo, naj se
obnašamo primerno dostojanstvu, ki

ga imamo kot kristjani, kot Božji
otroci.

Lahko ga razumemo tudi kot svarilo, 
naj hodimo k maši notranje in zunanje
pripravljeni. Ne gre toliko za zunanjo 
obleko, čeprav je tudi ta lahko odraz 
notranjega razpoloženja. Predvsem 
gre za ''notranjo obleko'' srca, duha.

Znam biti reven in znam biti v obilju, pravi sv.
Pavel. Na vse mogoče sem se navadil ... Vse
premorem v njem, ki mi daje moč. V vsakem
človeškem življenju so vzponi in so padci. V

Njem, ki nam daje moč, tolažbo, pogum, nas

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


vabi živeti apostol. Vse lahko razumemo
kot del Božje šole, priprave na ''gostijo z

izbornimi jedili''. Vse ima svoj smisel in
cilj. Nič ni kar tja v en dan.

V življenju pogosto ni tako preprosto in lahko 
prepoznati Božje skrbi za človeka, 
veselo oznanilo današnje nedelje pa 
zagotavlja, da smo osebno izbrani in 
povabljeni na Božjo gostijo in nujno 
naj odgovorimo s tem, da se povabilu
odzovemo, pa tudi da začnemo in 
nadaljujemo s pripravo primernega 
oblačila za tako izbrano gostijo in 
Gostitelja!

Povzeto po: www.lemont-svs.org/

Gospod nad vojskami bo na
Sionski gori pripravil vsem

ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi,
gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in

okusnimi jedmi, s prečiščenimi
žlahtnimi vini.  (Iz 25,6)

»Kakšen je raj?«
Temu vprašanju se ne moremo upirati, 
tudi če vemo, da raj ni kakšen kraj, 
temveč način bivanja. Je Bog.  

Sveto pismo govori o raju v različnih
prispodobah, ne zato, da bi si ga tako

predstavljali,
temveč da bi zaslutili, kaj je.

Ena najlepših je prispodoba velike gostije 
za vsa ljudstva.
Govori nam, da raj pomeni okušati, za 
vedno in na najvišji možni stopnji, tisto 

srečo, ki jo občutimo na gostiji zaradi 
njene prazničnosti, prijateljskega vzdušja 
in vedrega razpoloženja.
Ta prispodoba je še posebej pomeljiva,
ker  je  Jezus  izbral  prav  gostijo  kot
znamenje  in  pripomoček  za  svojo
navzočnost,  navzočnost  vstalega  od
mrtvih, »prebivalca« raja med nami.
Vsaka  sveta  maša  je  odblisk
nebes  in  vabilo,  naj  življenje
spremenimo  v  raj,  tako  da
vnesemo  vanj  prvine  gostije:
bratstvo, mir, praznovanje.

Še več: vsaka sveta maša je kos
opeke za raj. Ko se hranimo z

vstalim Kristusom, vnašamo v sebe
in v svoje življenje vnaprejšnje

okušanje raja, ki nas čaka.  
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Gospod, hvala, ker si nas povabil.
Ne dopusti,

da bi nas udeležba pri sveti maši
pustila nespremenjene.

Naj naše življenje usmerja vera,
naša dejanja naj navdihuje ljubezen.

In naše korake naj vodi upanje,
da bomo nekoč

zagotovo prišli k tebi.
Amen.

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A

Vzgaja se samo s srcem, 
nasmehom in ljubeznijo. 

Če otrok čuti, da ga ima nekdo rad, 
je to najboljša vzgoja. 

Če ga pa imaš preveč rad, 
ga razvadiš in vse zavoziš.

(Tone Pavček)



Kakšno srečo zahteva človek? 
Hoče srečo, ki je brezmejna 

po svoji vsebini, veličini, 
trajnosti, po vsem. 

Takšna sreča pa je le Bog, 
brezmejni vir vse sreče.

(sv. Maksimilijan Kolbe)



Družinska sreča 
je v veliki meri odvisna 

od medsebojne hvaležnosti.
(Leon-Joseph Suenens)


PESEM – Mož: »Draga, tvoj rojstni dan je tako lep. Zapoj
gostom kako pesem.« – Ona: »Toda gostje že odhajajo.«
– On: »Ja, toda ne dovolj hitro.«
NA ZABAVI – On: »Ali rada plešeš?« – Ona: »Zelo.« –
On: »Potem pa pojdi plesat, se bom jaz ta čas pogovarjal
s tvojo prijateljico.«

SVEČE NA GROBU IN OB POGREBIH KOMU
ZARES PRINAŠAM, ALI PRIŽIGAM SVEČO?  

1. DA ME VIDIJO SVOJCI IN LJUDJE, KAJ
BODO LJUDJE REKLI

2. MOLIM ZA POKOJNEGA – POKOJNE
3. ZA DUŠE POKOJNIH DAROVAL V DOBER

NAMEN: KARITAS, SV. MAŠO
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