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       AVGUST – VELIKI SRPAN

11-19NED  KLARA 7.-za župljane, za umrle pred
rojstvom, Frančiška Erker, 10.- Julijana Vantur obl.,

Anica Blažič in sorodniki, Marija Vantur, Agata
Bračič in pok. pevce  

12-PON= IVANA Š. 8.- po namenu Brezmadežne              
13-TOR= PONCIJAN  8.- na čast Sv.Duhu,za zdravo pamet 
 14.SRE= MAKSIMILJAN KOLBE   Dom v P..-15,30 po nam

15.ČET= M.VNEBOVZETJE  7.-Franc obl,Frančiška
Erker,st.starši Erker-Rak,  10.-Franc Javernik,Marija
Cintauer obl.,Albin Pernat, Marija,Milan, T inka Auer  
16- PET= EDIT STEIN  18.-duh.poklice,za blagoslov  

17-SOB= LOVRENC 9.- na č.sv Iv.P.II p.  in slov.
blaženim za Slovenijo ob obl. priključ. Prekmurja    

18.20-NED= JANEZ EUDES 7.- za žive,pokojne
farane,, Karl Brglez,     10. –Franc Majer,    Vikica

Sagadin,  Karl Klemenčič,   Marija Urlep,
10.30.-                  Trije Kralji: Slavko Potočnik

ob.Ivan,Marijica Polajžer   
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

ROMANJE NA BREZJE V SOBOTO
31.AVGUSTA

Ob nedeljah se zbiramo pri
sveti maši. 

Se kdaj vprašamo, kaj je tisto,
kar nas priteguje? 

Je to potreba po Božji
ljubezni in bližini? 

Je to zavedanje večnosti,

kamor bomo zagotovo

nekega dne odšli?  

Ali pa je to le zgolj navada?  

OstanimO budni! 
Pa ne iz navade, amPak
naj bOdO naše nOtranje

svetilke Prižgane, da
bOmO vselej PriPravljeni

na trenutek, kO »bO
Prišel sin člOvekOv«.

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah - C

 LUKA 12,32  JEZUS Ne boj se, mala 
čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da 
vam da kraljestvo.  

čreda:  ; na tem mestu označuje Jezusove
učence kot po prerokih napovedani »ostanek«

izvoljenega ljudstva, torej ljudi, ki si »proti
toku« upajo vztrajati v zvestobi in pokorščini
zgolj Bogu in njegovemu Maziljencu ter so

resnično njegova »čreda« prav v tej eshatološki
svobodi.

33 Prodajte svoje premoženje in dajte
vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne

ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor
se tat ne približa in kjer molj ne razjeda.  

34 Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo
tudi vaše srce.« 

Budni služabnik 

35 »Vaša ledja naj bodo opasana
in svetilke prižgane,  

opasana: zaradi dolgih oblačil so morali na
starem Vzhodu pri delu ali hitri hoji dvigniti

spodnji del oblačila in ga prepasati; obenem je
to morda namig na zapoved, ki so jo Izraelci

prejeli ob prvi pashi (prim. 2 Mz 12,11), in tako
simbolizira pripravljenost za hiter izhod,

»eksodus«.
36 vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj
se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu

odprejo takoj, ko pride in potrka 
37 Blagor tistim služabnikom, ki jih bo

gospodar ob svojem prihodu našel budne!
Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih
posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel.  

38 In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih
najde takó, blagor jim!  

 
39 Vedite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob
kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo

hišo.  
vlomiti: v tanke zidove palestinskih hiš so tatovi zlahka naredili odprtino;

prim. Job 24,16.

40 Tudi vi bodite
pripravljeni, kajti ob uri,

ko ne pričakujete, bo
prišel Sin človekov.« 

http://zupnija.laporje.si/


41 Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to
priliko za nas ali za vse?«

  Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesti in
preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil

nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob
pravem času?  

43 Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov
gospodar ob prihodu našel, da tako dela!  

44 Resnično, povem vam: Čez vse svoje
premoženje ga bo postavil.  

 Če pa ta služabnik reče v svojem srcu:
›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹
in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati,

popivati in se upijanjati,
46 bo gospodar tega služabnika prišel
na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za
katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in

mu dal delež z neverniki.  
47 Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo

svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in
ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. 

48 Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj
takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen.
Od vsakega, ki mu je bilo veliko
dano, se bo veliko zahtevalo, in 
komur so veliko zaupali, bodo od

njega toliko več terjali.«  

Lk 12,32–48

MALA ČREDA

Naš misijonar, ki deluje na Japonskem, je bil nekoč na 
obisku v domovini. Vprašali so ga, kako gleda na 
slovensko Cerkev z »japonskimi očmi«. Dejal je: »Za 
kristjane v Sloveniji bi rekel, da se bodo morali vse bolj 
zavedati Jezusovih besede o mali čredi in 'Ne boj se, 
mala čreda'. Mislim, da se tega ni treba bati. Na 
Japonskem smo kristjani še mnogo bolj mala čreda. 

S to zavestjo živimo v svetu, ki je čisto drugačen. 
To oblikuje v nas vernost, ki je osebna, zavestna in

odgovorna. Dokler si v okolju, ki ti je
naklonjeno, se temu okolju prepustiš in ti

ni treba dosti misliti, ker drugi mislijo
namesto tebe. To je večna človekova

skušnjava. Zato mislim, da je pomembno
slovenske kristjane, posebno mlade,

vzgajati v zrele in dogovorne osebnosti, ki
živijo iz lastnega verskega prepričanja. To je

velika vrednota, ki jo prinaša zavest, da smo mala
čreda.«

Hvala ti, misijonar na Daljnem vzhodu, za spodbudo in
nasvet, ki velja še danes! 

V nas pa vrta nekaj drugega: Zakaj
Bog dopušča, da kristjani po dolgih
razdobjih, ko smo veljali za veliko

čredo, spet postajamo mala čreda?
Božjih načrtov ne poznamo, razmišljati pa smemo takole:

Kot velika čreda smo imeli srečo, da so
najbogatejši predeli zemlje pripadali nam.

Na njih smo si sicer s pridnostjo, ne pa
vedno pošteno, nakopičili veliko dobrin. Od

njih pa le s skopo roko delimo tistim
bratom in sestram po svetu, ki jim je usoda

namenila manj. Kot velika čreda smo že
stoletja med seboj sprti in te sprtosti

nikakor ne moremo prerasti.
Tisti,  ki  so te  reči počenjali, so na zunaj
pripadali  veliki krščanski  čredi.  Gotovo

pa jim teh dejanj ni navdihoval evangelij. Zato smemo
reči, da so bili resnični kristjani tudi v »velikih«
razdobjih mala čreda.  

ne bOjmO se biti mala čreda.
bOjmO se nOsiti krščanskO ime in

ne živeti krščanskO.
Po: p. Franc Cerar

Apostola  Jerneja,  ki
je  bil  eden  od
dvanajstih  izbranih

Jezusovih učencev, življenjepisci slikajo kot do
kraja  iskrenega  in  poštenega  človeka.  Bil  je
pravi  »Božji  dar«,  kar  pomeni  ime  Natanael,
družbi  Jezusovih  učencev.  Vanjo  je  prinašal
vedrino  in  sproščenost.  Škoda,  da  o  tem
apostolu  v  evangelijih  in  Apostolskih  delih  ni
zapisano  več.  Doma je  bil  iz  galilejske  Kane,
kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu je bilo ime
Tolmaj  (Bartolomej  pomeni  Tolmajev  sin).  V
času,  ko  je  hodil  z  Jezusom  po  Palestini,  ni
povedal  ali  storil  nič  takega,  kar  bi  se
evangelistom  zdelo  vredno  zapisati.  Po
Gospodovem  vstajenju  ga  srečamo  z  drugimi
apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer so lovili
ribe,  ko  se  jim  je  prikazal  Vstali.  Izročilo  ve
povedati,  da  je  Jernej  oznanjal  evangelij  v
Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male
Azije, v Armeniji in morda celo v Egiptu. Umrl
naj  bi  mučeniške smrti  v  armenskem glavnem
mestu  Albanopolis:  na  ukaz  kralja  Astiaga  so
mu živemu potegnili kožo s telesa, potem pa ga
obglavili ali križali. Na Slovenskem je sv. Jernej
zelo  češčen  svetnik.  Imamo  28  njemu
posvečenih cerkva.

… 

Resnično vernega človeka 
čas skrbi manj kot večnost. 

Čas namreč gleda v luči večnosti.
(Jean Guitton)



Vera ni v zunanjih obredih in opravilih, 
ampak v notranji odprtosti 

in poslušnosti Bogu.
(Anton Stres)

24. avgust
NATANAEL (JERNEJ
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