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4.ROŽNOVENSKA NED27=FRANČIŠEK ASIŠKI
7-za župljane Franc,Frančiška

Erker,starši.,bratje in sestre Ganzitti
10.-Marinka Bračič obl., Stanko Zorec Elizabeta

Motaln obl.  Marija Rak,  Štefan Kitek, Pavel,Kristina
Sagadin,                  TEDEN  ZA  ŽIVLJENJE    

5. PON=CVETKA F.KOWALSKA          8-n.Brezmadežne  
6.TOR=  BRUNO                                         8- po namenu

7. SRE= ROŽNOVENSKA MB  8.- Martina Auer obl.in sor
8.ČET = TAJDA                   17.- Alojzija Špur,  Marija

Martin Sagadin,Friderik Gajšek,Filip.Ana Kac 
9.PET=  DIONIZIJ  18- molimo ..za duhovniške poklice
Kristina, Pavel Sagadin , Anton  Javernik              .    
10.-SOB= DANIJEL= 17.-Amalija, Matevž Otorepec  

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,  Pa-

vla  Mlakar, Terezija,Cvetko.Albin Leskovar,                 
OKTOBER        MESEC ROŽNEGA  VENCA

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

  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. 

 Jezus jim je rekel: 
»Ali niste nikoli 
brali v Pismih: 

›Kamen, ki so ga 
zidarji zavrgli, 

je postal vogelni kamen. 
Gospod je to narédil in 

čudovito je v naših očeh.‹ 
Zato vam pravim:  
vzelo se vam bo 

Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, 
ki bo obrodilo 

njegove sadove.«
(Mt 21,42–43)

MATEJ 21,33 JEZUS: »Poslušajte drugo priliko!
Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd,
ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico

in sezidal stolp; in dal ga je v najem
viničarjem ter odpotoval. [ 

- stolp: visok stražni stolp je služil za stražo pred tatovi in
divjimi živalmi ter morda za bivališče, kadar so delali v

vinogradu.
34 Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje
služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov

pridelek.  
 35 Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili

in enega pretepli, drugega ubili in
spet drugega kamnali.  

36 Nato je poslal druge služabnike,
več kakor prej, in storili so z njimi

prav tako.  

37 Nazadnje je poslal k njim svojega sina,
rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹  

38 Ko pa so viničarji zagledali sina, so
sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič.

Dajmo, ubijmo ga in se polastimo
njegove dediščine!‹  

polastimo: če je umrl edini dedič, si je po
judovskem pravu lahko prilastil zemljišče kdor

koli.
39 Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in

ubili. 
40 Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj

bo storil s temi viničarji?«
41 Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto

pokončal, vinograd pa dal v najem drugim
viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali

pridelek.«
42 Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v

Pismih:

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogalni kamen.

Gospod je to naredil
in čudovito je v naših očeh.  

vogalni kamen db. v glavo vogala (prim. Ps 118,22);
mišljen ni temeljni, ampak zaključni kamen, ki je bil

postavljen v vogal in je nosil konstrukcijo. - je to naredil in
čudovito je ali ga je naredil in (ta kamen) je čudovit.

43 Zato vam pravim: Vzelo se vam
bo Božje kraljestvo in dalo

ljudstvu, ki bo obrodilo njegove
sadove.« 
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Sicer pa, bratje, vse, kar je
resnično, kar je vzvišeno,

kar je pravično, kar je čisto,
kar je ljubeznivo, kar je
častno, kar je količkaj

krepostno in hvalevredno,
vse to imejte v mislih. (Flp 4,8)

Včeraj je bila cerkev polna, tako polna, da 
klopi in stolov ni bilo dovolj za vse.
Pri blagoslovu na koncu maše sem 
pomislil: »Če bi se vsi ti mladi, otroci, 
možje, žene, starejši in ta duhovnik iz
cerkve vrnili v svoje hiše, 
stanovanjske bloke, na ulice, v 
službe, v bifeje, na avtobuse z 
odločno mislijo, da bodo delali vse, 
kar je dobro, lepo, pravično, 
hvalevredno, kaj bi se zgodilo?
Gospod, naš konec dežele bi se kar 
naenkrat spremenil, kakor tisti 
cvetovi, ki se odprejo v trenutku, ko 
jih obsije sončni žarek.«

Nato sem pomislil na vse cerkve
po naši domovini in po svetu,

najbrž ravno tako polne kakor

naša. Mislil sem si: »Če bi vsi
kristjani šli iz vseh cerkva s trdim
sklepom, da bodo delali vse tisto,

kar je dobro, lepo, ljubeznivo …,
kaj bi se zgodilo? Ves svet bi se

naenkrat spremenil.«
Gospod, mi pa zdaj odhajamo iz cerkve in

zgodilo se ne bo nič.
 Prav nič.

Gospod, kdo nam je vtepel v glavo, da biti
kristjan pomeni slaviti tebe kot mogočnega 

tu notri 
in pričevati zate kot neznatnega 

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

DRUŽINA, KI SKUPAJ MOLI,

SKUPAJ TUDI OSTANE!

 

»Posebno obvestilo: 
Juha je na mizi!«

»Nikakor vam ni treba 
hiteti s pisanjem … 

se mi prav nikamor ne mudi.«

IZREDNI  DOPUST  –  »Ne,  ne,  gospod  Novak,
izrednega dopusta vam pri najboljši voljni ne morem
dati!  Če ga dam zdaj  vam,  ga bom moral  potem
dati  tudi  vsem  ostalim  očetom,  ki  se  jim  rodijo
četverčki.«

NOČNI  ČUVAJ  –  »Gospod  Peter,  ali  je  že  kaj
odziva na vaš oglas, da iščete nočnega čuvaja?«  –
»Odziv je kar dober, odkar sem objavil oglas, so bili
že trije vlomi.«

LISTEK  –  Nekdo  je  parkiral  avtomobil  na  zelo
prometni mestni  ulici.  Ko se je vrnil,  je videl,  da je
razbito levo vzvratno ogledalo, pod brisalcem pa je
opazil listek, na katerem je pisalo: »Spoštovani, okoli
mene se je zbralo veliko mimoidočih, pa vam moram
nekaj  napisati,  a  vsi  mislijo,  da  vam  pišem  svoj
naslov.« 
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