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27.30-NED= SABINA  7.- za farane,,Frančiška, Erker
10.-Marija,Jožef,Dušan Vantur, Otto Eichenauer obl.

Jakob,Terezija, Tone, Franc, Jožek Javernik,
Roman Bevc obl. ,    

28-PON= SIMON,JUDA TADEJ  8.- po nam. Brezmadežne              
29.TOR=MIHAEL RUA  8.-PO NAM.

30.SRE=MARCEL  8.- po nam.
31.ČET=BOLFENK 8.- v zahvalo  

1.PET= VSI SVETI.     7.-za farane, 10.-Karl Brglez,
14.-za imenovane v spominih, (na pokopališču)

18.- ROŽNI VENEC ZA POKOJNE  
2.SOB= DUŠE V VICAH 8.-pok-starše, za večni pokoj
pred rojstvom umrlih otrok,8.30.-po namenu.sv.očeta

18.-Anton,Anica Ačko, ROŽNI VENEC ZA POKOJNE

3-31-ZAHVALNA NED. =  VIKTORIN PTUJSKI

7.-za župljane,    10.-Jožef,Helena,Karl Sagadin,
Angela,Martin Gosak, pok-Merc,Dorič

Slavko Kovač, pok.Ogrinc
kjer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo
tudi Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724

in v Laporju v dneh skozi teden

VEROUK JE DVAKRAT TEDENSKO: 1. -
NEDELJSKA SVETA MAŠA IN 2.-MED 
TEDNOM.

Prilika o farizeju in cestninarju
 Nekaterim, ki so zaupali vase, da so

pravični, in so zaničevali druge, je povedal tole

priliko:  »Dva človeka sta šla v tempelj
molit: eden je bil farizej, drugi cestninar.

(Lk 18,11–14)

Farizej se je postavil in 
pri sebi molil takóle: 

»Bog, zahvaljujem se ti, 
da nisem kakor drugi ljudje:

graBežljivci,
krivičniki, 

prešuštniki ali tudi 
kakor ta cestninar. 

postim se dvakrat
na teden in desetino
dajem od vsega, kar

doBim.«
Cestninar pa je stal 
daleč proč in še oči 

ni hôtel dvigniti proti nebu, 
ampak se je tolkel po prsih 

in govóril: 
»Bog, bodi milostljiv 

meni grešniku!«
Povem vam, 

ta je šel opravičen domov,

oni pa ne; kajti vsak, 
kdor se povišuje, bo

ponižan, 
in kdor se ponižuje, 

bo povišan.«

Ob hiši na Rašici, ki  stoji na domnevnem mestu hiše,
kjer se je rodil Primož Trubar, je napis: »Pred Bugam

smo vsi glih.« Drži. Pred Bogom smo vsi enaki, zlasti v
grehu. Vsakdo med nami poseduje v sebi smrtonosno

dozo greha, ki zadostuje za večno pogubljenje.
Obstajajo sicer tudi zločinci, teroristi, psihopatski
morilci in kar je še takih. Toda popolnoma vseeno
je, če te ugrizne ena črna mamba ali pa sto črnih

mamb, v obeh primerih si dobil usodno dozo
strupa. Verjamem, da je cestninar naredil več

grehov kot farizej.  Toda farizej se ni zavedal, da
človek ni grešnik, ker greši, ampak greši, ker je
grešnik. Ta fraza, ni gola besedna igra, ampak

žalostna resnica, ki se je ljudje ponavadi ne ali vsaj
premalo zavedamo. Povzeto po: Blogger/Dizma

DVA RAZLIČNA MOLIVCA

Zgodbo  o  farizeju,  ki  samozavestno  stoji  v  ospredju
templja, in o cestninarju, ki se pri vratih sklonjen trka na
prsi,  smo slišali  že nič kolikokrat.  Vedno znova pa se
moramo  poglabljati  v  njeno  vsebino  in  se  ob  njej
spraševati, kako je z našim ponašanjem v templju.
Farizej  se  postavlja  spredaj,  ker  je  prepričan,  da  tja
spada.  Razmerja  do Boga in do ljudi  ima urejena,  ni
krivičnik  in prešuštnik,  v vsem se ravna po predpisih,
davke redno plačuje cerkvenim in državnim oblastem.
Toda njegova molitev Bogu ni všeč. Zakaj? 
Cestninar stoji zadaj, nima se s čim hvaliti, priznava svojo
nevrednost, pa je od Boga sprejet. Kako to?
Bog  greha  ne  more  odobravati,  zato  cestninarja  ne
sprejema  in  ne  opravičuje  zaradi  njegove  grešnosti.
Sprejema in opravičuje ga zato, ker je iskren in svojo
grešnost  priznava.  Resnica  o  sebi  ga  razsvetljuje  in
osvobaja. Domov se vrača vesel, olajšan in opravičen.
Ali  se nismo tudi  mi  vračali  iz  spovednice ali  od kod
drugod lahko, razsvetljeni in osvobojeni, kadarkoli smo
zmogli toliko iskrenosti, da smo pred seboj, pred ljudmi in
pred Bogom priznali resnico o sebi, čeprav je bila morda
bridka.

http://zupnija.laporje.si/


Kaj  pa  je  bilo  narobe  s  farizejem?  Sodil  je,  da  za
opravičenje zadostuje pripadnost »stranki«, ki jo je imel
za edino pravo in Bogu všečno. Mislil je, da ga naredi
pravičnega že samo izpolnjevanje predpisov po črki, ne
da bi se poglobil v njihovega duha. Narobe je bilo, da se
je  vzporejal  z  drugimi  in  jih  preziral  zaradi  njihove
drugačnosti. Ni doumel, da ima tudi cestninar svojo pot in
da samo Bog vidi, kako po tej poti hodi. Zato more samo
Bog to pot pravično presojati.
Najbolj narobe pa je bilo, da je bila farizejeva molitev brez
ljubezni. Brez ljubezni do Boga, saj je pod pretvezo, da
moli, hvalisal samega sebe. Brez ljubezni do bližnjega,
saj če bi ga ljubil, se ne bi povzdigoval nad njim ter ga
preziral.

Po: p. F. Cerar



Če imaš srce za druge, 
če te bolečina drugih prizadene, 

če lajšaš stisko drugih, 
če sprejemaš ljudi takšne, kot so, 

če več daješ kot prejemaš – 
potem je to ljubezen.

(Phil Bosmans)

S smrtjo se življenje spremeni ne pa
uniči. Ko s smrtjo razpade šotor našega

bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno
večno bivališče v nebesih. RIMSKI MISAL



Hudič ima samo ena vrata, 
skozi katera more priti v našo dušo. 

To je naša volja. 
Skrivnih 

vhodov ni.
(p. Pij iz Pietralcine)

Ko bi umirali dvakrat, 
bi lahko enkrat tvegali. 

A umremo samo enkrat in 
od naše smrti je odvisna večnost.

 (sv. Janez Vianej)


Po smrti nikakor ne bomo ločeni 

drug od drugega, 
saj hodimo vsi po isti poti in se 

bomo spet srečali na istem kraju.
(Simeon Solunski)

Moja preteklost me ne skrbi več. Ona
pripada Božjemu usmiljenju. Moja

prihodnost mi še ne dela skrbi. Ona
pripada Božji previdnosti.

Kar me skrbi in kar me izziva, 
je sedanjost, ta pripada Božji milosti

in predanosti mojega srca.
(sv. Frančišek Asiški)



Nikoli ne išči svojega miru 
v besedah ljudi! 

Naj namreč o tebi govorijo 
dobro ali slabo: zaradi tega 
ne boš nič drugačen človek.

(Tomaž Kempčan)

Vsi se v večnost odpravljamo. Vse
naše dejanje in nehanje, vse naše

potovanje je hoja k našemu grobu.
Daljna priprava na smrt mora biti vse

naše življenje.
. Anton Martin Slomšek



Človek, ki se popolnoma 
preda v Božje roke, 
ni Božja marioneta, 

ni dolgočasna, prilagodljiva oseba … Samo
človek, ki se popolnoma 

zaupa Bogu, najde pravo svobodo, 
veliko in ustvarjalno 
prostranost dobrega. 

Človek, ki se obrne k Bogu, 
ne bo manjši, temveč večji, 

kajti po Bogu in skupaj z njim 
bo postal Božji, 

bo postal resnično on sam.
(Benedikt XVI.)

DRUŽINA,
KI SKUPAJ

MOLI,
SKUPAJ

TUDI
OSTANE!

 KAJ 
TI TVOJ DRAGI POKOJNI  SPOROČA: 

NE RABIM TVOJEGA CVETJA, TVOJIH SVEČ, TVOJIH SOLZ. RABIM  TVOJE MAŠE,TVOJO DOBRO SPOVED, TVOJ V MOJEM IMENU VREDEN
SPREJEM OBHAJILA IN POTEM TVOJO PRISRČNO MOLITEV. TO JE 

 POPOLNI ODPUSTEK, 
KI PREBIJA ZID MED   NAMI.
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