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JANUAR-PROSINEC

MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI   FARANOV

24. NED=TOMAŽ AKVINSKI        7.-za
žive,pok. farane, božje varstvo in
srečno smrt,  10.- Vrzel Marija,

Viktorija Uršič,             

25.PON=SPR.SV.PAVLA   8.-Janez,Helena Orešič 

26.TOR= TIMOTEJ IN TIT  8.-po n.Brezmadežne                                                                                                                 

27.SRE=ANGELA MERICI          8.-za zdravo pamet                     

28.ČET=,TOMAŽ  8.-za spreobrnenje,in bož. varstvo

29.PET=VALERIJ  17.-  molimo za duh poklice,
za božje varstvo,pomoč in ozdravljenje

30.SOB=MARTINA  8 .- v zahvalo za prejete darove

31.NED=    7.- za farane,   za večni pokoj pred

rojstvom umrlih otrok, Marjan Štimec,  10.-družina
Pogačnik, Slavko Uršič,  Pavel Kristina Sagadin       

                                                                                     

 AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,  bom molil
v župnišču  ti pa, KARKOLI MOLIŠ ALI

DELAŠ, SAM ALI S SVOJIMI  čez dan, pridruži
v duhu skupni  molitvi OB 20.45!   KO skupaj
DARUJEMO MOLITVE IN DELO DNEVA

NEBEŠKEMU OČETU!          Ob 21.blagoslov
 

Ko je JEZUS šel ob 
Galilejskem jezeru, 

je zagledal Simona in Andreja,
Simonovega brata, 

ki sta metala mrežo v jezero; 
bila sta namreč ribiča. 

Jezus jima je rekel: 
»Hodita za menoj in narédil 
vaju bom za ribiča ljudi!« 
Takoj sta pustila mreže 

in šla za njim. 
Ko je šel malo naprej, 

je zagledal Jakoba, Zebedêjevega
sina, 

in njegovega brata Janeza, ki sta
bila tudi v čolnu 

in popravljala mreže. 
Takoj ju je poklical. 

In pustila sta očeta Zebedêja 
z najemniki v čolnu 
ter odšla za njim.

 (Mr 1,16–20)

SVETO PISMO

Ko bi govoril vse jezike sveta, Svetega
pisma pa ne bi živel, nisem nič.

Ko bi imel vse znanje, a se ne bi napajal
iz  svetopisemske  resnice,  sem
nekoristen.
Nimam kaj svetovati, moje besede bi izpuhtele
v praznino pozabe.
Sveto pismo je sidro človeškega razuma, ogenj
srčnosti in domovanje ljubezni.

Nobena knjiga, ki je bila kdajkoli napisana,
kjerkoli in od kogarkoli, se ne more z njo

meriti.
Običajno ustvarja avtor svojo zgodbo tako,

da bi jo čim prej predstavil bralcem.
Sveto pismo pa je nastajalo skoraj 
1500 let. Kakor da večna beseda, ko se 
zliva v zgodovino sveta, ne prenaša hitenja.
Zvezki Stare zaveze, 46 po številu, so se 
zlagali večino tega časa. Knjige Nove 
zaveze, 27 po številu, pa so se rojevale 
skozi eno stoletje.

Vsebine Mojzesovih knjig, prvih v Svetem
pismu, sprva niso zapisovali. Učitelji,

navdihnjeni od Svetega Duha, so jih stoletja
ustno izročali naslednjim rodovom.

Kakšna  kolektivna  pamet  in  volja,  da  je
sleherna Božja beseda ostala živa!
Kakšna  ljubezen  do  nebeškega  dvora  in
njegove trajne govorice!

Sveto pismo je knjiga o Bogu in
človeku.

Je večplastno pričevanje, ki vedno znova
preseneča z novimi vsebinskimi odkritji.

Ljudje, ki so posebej blizu Jezusu, se 
zmorejo spustiti v njegova najgloblja 
spoznanja.

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


Ni življenjske zgodbe, ki je Sveto pismo ne 
bi vsebovalo. Knjiga knjig je večno mlada, 
večno aktualna, večno resnična. Drugače 
biti ne more.

Ko je namreč avtor dela Sveti Duh, se
ponižno srce prikloni nedosegljivemu

Učitelju.
Človek izroča svojo majhnost Bogu, da

bi se ga dotaknila živa beseda.
Gorečnost Svetega pisma. Sporočilo

Božje ustave, ki je življenje.
Po: Peter Millonig, Zasidran v veri

Mr 1,14-20
RAZŠIRIMO SVOJA SRCA

Sporočilo  Jonove  knjige,  iz  katere  smo
danes brali prvo berilo in je nastala v 5. stoletju

pred  Kristusom,  je:  Bog  skrbi  za  vse
ljudi, vsi so mu enako pri srcu.
Kristjani smo pogosto zelo podobni
Jonu: Mislimo si namreč, da imamo

mi, ki smo tako »pridni«, nebesa
»rezervirana«. Ljudje, ki se zdaj za
Boga ne zmenijo, jih ne zaslužijo.

Jezus je pri oznanjevanju
blagovesti neštetokrat poudarjal,

da smo vsi grešniki in zato vsi
potrebni – in če smo skesani, tudi

vredni – Božjega usmiljenja in
odpuščanja. Bratoma Jakobu in

Janezu, ki sta na negostoljubno
samarijsko vas hotela priklicati ogenj

z neba, je dejal, da ne vesta,
kakšnega duha sta.

 »Sin človekov ni prišel na svet
zato, da bi svet obsojal, ampak

zato, da ga odreši.«
Jezus hoče vzbuditi v nas pravega
duha: ta pa je v tem, da se čutimo

eno z grešnim svetom, da ne
pometamo toliko pred sosedovim,

ampak bolj pred svojim lastnim
pragom. Če smo kristjani, bodimo

kristjani s celim srcem. Kašen mora
biti človek, ustvarjen po Božji

podobi, nam kaže Kristus s svojim
zgledom. Pripadnost Kristusu je za

nas obveznost, da postajamo vedno
bolj polni njegovega duha: duha

iskrene, spoštljive ljubezni, dobrote,
razumevanja, širine. Sami dobro
vemo, kako malo krščanski smo

velikokrat, kako ozki smo, sebični
zaverovani v svoj mali svet, v svojo

komodnost.  Po: S. Čuk

Jonu ni ostalo drugega, kot da se
napoti v Ninive. Da je šel z 
nevoljo, je razbrati iz načina, 
kako je pridigal. Ni spodbujal k 
spreobrnitvi, pretil je s  kaznijo. 
Potihoma se je že veselil uničenja

pregrešnega mesta.

A glej, Ninivljani se spreobračajo in delajo 
pokoro. Jona bo za pričakovano veselje 
prikrajšan. Vedi, Jona, da ima Bog rad vse 
ljudi! Vedi, da ne poznaš ne Božje ljubezni ne 
njegovih načrtov! Ali je tvoje srce hudobno, 
ker je Bog  dober?
Ninive so tri dni hoda veliko mesto.

Predstavljajo ves širni in v
poganstvo pogreznjeni svet. V njem

je mnogo več dobrih ljudi, kot si
more predstavljati Jona in vsakdo,

ki se po njem zgleduje. Po: F. Cerar

Mladi vedo, 
da ima njihovo življenje smisel, 

če postane zastonjski dar 
za bližnjega. 

V tem je vir vseh poklicev: 
tako duhovniških ali redovniških 

kot zakonskih in družinskih.
(sv. Janez Bosko)

Veličina Cerkve je zlasti v tem, 
da ima grešne ude, 

pa je vendarle sveta. 
Premalo je kristjanov, 

ki se čutijo odgovorni za Cerkev.
(Josip Šimenc)

ZMENEK  – Policist zažvižga za mlado blondinko, ki
steče čez prehod pri rdeči luči. Ta se ne ustavi, zato
zavpije za njo: »Ali niste slišali mojega žvižga, zakaj
se ne ustavite?« – »Sem, gospod policist,  a danes
imam že zmenek z drugim.«

NE SAMO ROKO – Študent medicine po uri počaka
profesorja patologije: »Gospod profesor, prosil bi vas
za roko vaše hčere.« – Profesor na to ves razburjen:
»Ne, tega pa nikakor ne. Ali vzamete celo dekle, ali
pa iz tega ne bo nič!«
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