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SEPTEMBER – KIMAVEC, OKTOBER-VINOTOK

27.NED26 =SLOMŠKOVA,  VINCENCIJ   7.- za  fara-
ne, za  mir umrlih pred rojstvom,       10.-Jože,Martina
Berglez,  Pavla Franc,Mlakar, Franc,Angela Koščak

obl. TRGATEV STARE TRTE                
28. PON=VENČESLAV                         8-n.Brezmadežne  

29.TOR= MIHAEL,GABRIJEL, RAFAEL   18- Kristina, Pa-
vel Sagadin               

30.SRE= HIERONIM                                8.- po namenu 
1.ČET = TEREZIJA DETETA JEZUSA          17.- Franc,

Branko, Štefan, sor. Kušar       

2.PET=ANGELI VARUHI  18- molimo ..za duhovniške po-
klice.    Donat Dreo,  Anton Javernik 

3.-SOB= FRANČIŠEK BORGIA   Ž= 17.-Mirko Dovnik  
4.NED27=FRANČIŠEK ASIŠKI           7-za župljane, 10.-
Marinka Bračič obl.,Elizabeta Motaln obl.,Marija Rak
Štefan Kitek, Pavel,Kristina Sagadin, Stanko Zorec ,    

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   ROŽNI VENEC! zberi svojo družino, ali
pa moli vsaj ti sam  -od 20,45. do 21.  Ob 21.blagoslov. 

 Prilika o dveh sinovih. Mt 21,28  

JEZUS: »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel
dva sina. Stopil je k prvemu in rekel:
›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ 

 9 Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda
pozneje se je premislil in šel.  

Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je
odgovoril: ›Grem, gospod,‹ 

vendar ni šel.
31 Kateri od teh dveh je
izpolnil očetovo voljo?«

Rekli so: »Prvi.« : Jezus jim
je dejal: »Resnično,

povem vam: 
Cestninarji in nečistnice 

pojdejo pred vami 
v Božje kraljestvo. 

 Cestninarji gl. op. k 5,46. - pojdejo pred vami:
»(Jezus) torej ne izključuje možnosti, da bo nekoč
tudi (ves) Izrael vstopil v Božje kraljestvo. Nihče

namreč ne gre nekam pred nekom, ki ne bo nikoli
prišel tja.« (Origen; prim. Rim 9-11.)

32 Janez je namreč prišel k vam na
poti pravičnosti in mu niste verjeli,

cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli.
Vi ste to videli in se tudi potlej niste

skesali, da bi mu verjeli.«  
- vlačuge: »V Božje kraljestvo ne vstopajo vlačuge, ki

bi ostale vlačuge, ampak so postale poslušne
(oznanilu), dobile vero in se očistile ter spremenile -

šele tako so lahko vstopile« (Janez Zlatousti).

Mt 21,28–32
BOG NE MARA OBLJUB, HOČE DEJANJA

Če imamo »ušesa za poslušanje«, smo 
razumeli, da je prilika o »neenakih 

sinovih« namenjena tudi nam. Iskreno 
priznajmo, da smo nemalokrat podobni
prvemu sinu iz evangelija. To je bil 
»priden fantek«: očetu brez pomisleka 
obljubi, da bo storil, kakor mu je rekel, 
dejansko pa ravna drugače. 
»Kar je pri pobožnosti lahko in nas dviga

v očeh ljudi, to delamo,« piše p. Albin
Škrinjar. To je tisti naš »Da, Gospod.«
Težko pa se pripravimo k delu, kjer se

mora človek potiti.
Bog ne prenese takega igranja, saj 
vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki 
očetu v obraz pove, da njegovega 
naročila ne bo izpolnil, v srcu pa je 
veliko boljši, kot se dela na zunaj, 
očeta ima vendarle rad in bo z dejanji 
popravil, kar je zagrešil z 
nepremišljeno besedo.

Bog, on je ta oče iz prilike, ne mara naših
lepih besed in sladkih obljub, hoče naša

dejanja, naše življenje. Ob ravnanju
drugega sina nam p. Albin Škrinjar
ponuja dragocen nauk: »Nikar ne

zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo, je
njihovo ponižno kesanje Bogu ljubše kot

naša vase zaverovana svetost!«
In  take  namišljene  svetosti  je  med  tako
imenovanimi  »dobrimi  kristjani«  zelo
veliko!  Farizejska »žlahta« še ni  izumrla
in  tudi  po  naših  žilah  se  pretaka
farizejska  kri.  Apostol  Pavel  nam  v
današnjem  drugem  berilu,  vzetem  iz
Pisma  Rimljanom,  ponuja  učinkovit
»protistrup«  zoper  bolezen  farizejstva:
»Imejte  v  ponižnosti  drug  drugega  za
boljšega  od     sebe.«   Pa  ne  samo
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navidezno,  ampak  iskreno.  Iščimo  v
soljudeh,  kar  je  dobrega,  pa  ne  bomo
tako  samozadovoljni.  Apostol  nam
postavlja pred oči tistega, ki ga smemo in
moramo  posnemati:  »Isto  mišljenje  naj  bo  v
vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu.« Jezus nas je
s svojim zgledom naučil,  kakšna naj  bo naša
življenjska drža, naša življenjska pot. Po: S. Ču

k

Veliki Bog, svojo vsemogočnost
razodevaš predvsem z

usmiljenjem in prizanašanjem.
Nenehno nas obsipaj

s svojo milostjo,
da si bomo prizadevali
za obljubljene dobrine

in dosegli nebeško veselje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,

tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj.

Amen.
Po:  Molimo s Cerkvijo, leto A–4

YOUCAT – katekizem za mlade

Kaj bistveno spada h krščanskemu zakonu?

1. Edinstvo: Zakon je zveza, ki ima v svojem bistvu
za posledico telesno, duševno in duhovno edinstvo
med možem in ženo. 
2. Nerazvezljivost: Za zakon velja »dokler vaju smrt
ne loči«. 
3.  Odprtost  za  potomstvo:  Vsak  zakon  mora  biti
odprt za otroke. 
4. Usmeritev k dobremu drugega, sozakonca.
(KKC 2360–2361, 2397–2398)

Če kdo izmed obeh partnerjev v času sklepanja
zakonske zveze izključi eno od štirih imenovanih
točk, ni zakramenta zakona.

Ali  sme  krščanski  zakonski  par  uporabljati
urejevanje rojstev?

Da, krščanski zakonski par sme in mora odgovorno
uporabljati dar, da lahko podarja življenje.
(KKC 2368–2369, 2399)

Včasih  so  socialne,  psihične  in  zdravstvene
okoliščine  takšne,  da  bi  še  en  otrok  pomenil  za
zakonski par velik, skoraj nadčloveški napor. Zato so
tukaj  jasna  pravila,  ki  jih  zakonski  pari  morajo
upoštevati: Urejanje plodnosti prvič ne pomeni, da

par načelno izključuje spočetje. Drugo pravilo je,
da otrok ne sme biti izključen iz egoističnih razlogov.
Tretje je, da to ni odrejeno z zunanjim pritiskom
(ko na primer država odloča, koliko otrok sme imeti
zakonski  par).  Četrto  pravilo pa  se  glasi:  pri
urejanju rojstev se ne sme uporabiti vsako sredstvo.

VZEMI SI ČAS
Vsak dan lahko slišimo:  »Nimam časa!«

Vsi imamo toliko opravkov.
Še nikoli ni bilo toliko ljudi brez časa –
in še nikoli ni bilo toliko osamljenosti.

Zakaj imamo tako malo časa?
Vedno mislimo na to,

kaj bi še radi imeli, kaj naj še naredimo,
kaj še moramo ustvariti.

Tako je vse naše življenje  v celoti programirano.
Moj predlog:

Osvobodi se tega pritiska!
Ustavi se, vzemi si čas …

Preženi iz svojega življenja ubijajoči
»Nimam časa!«

Prenehaj s tem norim tempom življenja.
Vzemi si čas,

da boš dober človek za svoje soljudi
  Phil Bosmans, Živi vsak dan

      
Marija je živela tesno povezana z Bogom. Brala je
Sveto  pismo,  premišljevala  o  Božjih  čudežih  in
Božjih  obljubah  in  hrepenela,  da  se  izpolnijo.
Angel jo je našel v molitvi, ko ji je prinesel veselo
oznanilo.  Ta  odnos  z  Bogom  jo  je  navdajal  z
blaženostjo in jo naučil  slavospeva »Moja duša,
poveličuje  Gospoda«,  ki  je  najlepši  izraz
blaženosti v Bogu.
Kako  srečen  je  bil  Marijin  odnos  z  Jezusom.
Videla je, kako je z leti napredovati v modrosti in
milosti. Vse njegove besede so bile izraz nebeške
čistosti, ki jih je Marija premišljevala in ohranila v
svojem  srcu.  Koga  se  ne  dotakne,  ko  opazuje
sveto družino pri molitvi?

Mi sicer ne moremo tako kot Marija videti Jezusa
s telesnimi očmi, toda tem bolj z očmi vere. Kaj

nas ovira, da bi brali njegovo življenjsko zgodbo
in jo premišljevali, ga ljubili in slavili, molili

zgodaj zjutraj in pozno zvečer, pred in po jedi.
Molitev je dihanje naše duše in družina, ki ne

moli, je mrtva.  Mati ali moliš z otroki?  Pusti, naj
sklepajo roke! bl. Anton Martin Slomšek
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