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15.=15.NED.= BONAVENTURA 7-Za farane,za še nerojene

otroke,    Tilka,Franci,st.Kramberger-Jerič,
10.-Franc Pliberšek obl,Stanka,     Elizabeta Fregl,

Ivan Košič obl.   Amalija Španring, 14.FSR
16. PON= KARMELSKA MB   8.- po n. Brezmadežne, 

17.TOR=ALEŠ(ALEKSEJ) 8.-po namenu  Ela Motaln- Ker
pogreb v Sl.Bistrici ob 16.uri  

18.SRE= ELIJ,MIROSLAV               8.-po namenu  
19.ČET= MAKRINA            8.-po namenu  

20. PET=MARJETA ANTIOHIJSKA             18.-za d. POKLICE,

Stanko Uršič, Ela Motaln –Ker,
21- SOB=DANIJEL(DANILO),JEREMIJA PR.               18.-Jože,

Frančiška,starši Mlakar  
22- 16 .NED=MARIJA MAGDALENA          7-Za farane, za

pok.Leskovar-Poharčeve, Jože,Helena Leskovar,
Manica,Samo Polanec  10.-,Roman,starši Mlakar

obl., Anica Blažič in sor. Amalija Španring,
Jože,Martina Berglez

ROMANJA: 29.VII.FR.DRUŽ. na Polenšak ob13.uri Jožica
040708190, Zlatko 070834816
25.VIII.  sobota  NA BREZJE

   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

Dragi naši PREDNIKI! Hvala vam za naša
življenja, za vse kaj ste nam zapustili…

POČIVAJTE V MIRU okoli tega KAMNA
IN SVETIŠČA dela vaših rok. Hvala vam

za vse, posebej za življenje!    

S kakšno skrbjo in pobožnostjo so 
postavili tudi ta znamenja – kipe svetnikov
in kaj so jim pomenili, POGLEJMO: 
SV.ANTON PADOVANSKI (1190-1231) 
je bil Portugalec iz Lizbone. Po zgledu sv. 
Frančiška vnet učitelj Kristusovega nauka po 
severni Afriki, južni Franciji in nazadnje v 
Italiji. Umrl je v Padovi 13.junija leta 1231. 
Znanih je 13 njegovih čudežev (ne smemo jih
imeti samo za legende). Priprošnjik za 
izgubljene stvari, pomočnik pri iskanju 
življenjskega sopotnika in še. V južni Italiji 
se pripoveduje dogodek, ki bi bil lahko tudi 
resničen. Neko dekle je pred kipom 
sv.Antona vztrajno prosila, naj ji najde 
ženina, pa nič. Nekega dne ji je prekipelo, 
ker je ni uslišal, zgrabila je kip in ga vrgla 
skozi okno. Na ulici se slišal krik in 
'robantanje'. Ves besen je v hišo prilomastil 
fant z kipom v rokah, da bi obračunal z 
napadalcem. Prestrašeno dekle mu je 
razložilo svoje težave in razočaranje nad 
neizpolnjenimi prošnjami.  In, vzela sta se. 
Izgleda, da ni bilo drugega načina. Za 
PREMISLEK: KAJ NE BI BILO DOBRO, 
DA BI TUDI MED NAMI KOMU MORAL 
PASTI KIP SV.ANTONA NA GLAVO, DA 
BI SE ZGANIL?!

(MARKO 6,7–9.11–12)

JEZUS je k sebi poklical dvanajstere
in jih začel pošiljati 

po dva in dva. Dajal jim je
oblast nad nečistimi duhovi 

in jim naročil, naj razen palice 

ne jemljejo na pot
ničesar, 

ne kruha, ne popotne
torbe, 

ne denarja v pasu, 
obujejo naj sandale 

in naj ne oblačijo dveh
oblek. 

»Če vas kakšen kraj 
ne sprejme 

in vas ne poslušajo, 
pojdite od tam 

in si otresite prah z nog, 
njim v pričevanje.« 

In šli so ter oznanjali, 
naj se spreobrnejo.

Duhovni blagoslov v Kristusu
PAVEL EFEŽANOM3 Slavljen Bog in Oče našega
Gospoda  Jezusa  Kristusa,  ki  nas  je  v
nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim
duhovnim blagoslovom:  
(3-14)  Hvalnica,  ki  je  po  svoji  književni  zvrsti  blagoslov:  takšne
blagoslove pogosto srečamo v judovskem bogoslužju. Božji blagoslov
je  predstavljen  v  zaporednih  in  med  seboj  povezanih  stopnjah:
izvolitev (v. 4-5), osvoboditev in odrešenje (v. 6-7), povzetek (v. 8-10),
obljubljena dediščina (v. 11-12), dar Svetega Duha (v. 13-14). S tem
blagoslovom se začenja dolgo molitveno premišljevanje, ki traja prva
tri poglavja Ef.
(3)  v  nebesih  ali  z  nebeškimi  (darovi).  -  duhovnim
blagoslovom:  »Dal  nam  je  upanje  vstajenja,  obljube
neumrljivosti,  jamstvo nebeškega kraljestva,  dostojanstvo
posinovljenja« (Teodoret).

4  pred stvarjenjem sveta  nas  je  izvolil  v
njem,  da  bi  bili  pred  njegovim  obličjem
sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je  
V  ljubezni:  besedi  lahko  povežemo  tudi  s  prejšnjim
stavkom: nas je izvolil ... v ljubezni.

Kolikih 
od nas ne 
bi bilo, če 
bi se naši 
predniki 
ravnali po:
» samo 
dva 
otroka » 

http://zupnija.laporje.si/


 vnaprej  določil,  naj  bomo  po  Jezusu
Kristusu  njegovi  posinovljeni  otroci.
Takšen  je  bil  blagohotni  sklep  njegove
volje, 
vnaprej:  glagoli  s  tem  prislovom  neprenehoma  poudarjajo

popolno samoniklost Božje milosti.   v hvalo veličastva
njegove milosti,  s katero nas je obdaril v
Ljubljenem.  
v Ljubljenem tj. v svojem ljubljenem Sinu; starozavezno

ime  za  Izraela  se  tu  nanaša  na  Jezusa.V njem,  po
njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje
prestopkov po bogastvu njegove milosti.  
8 To milost je obilno razlil  na nas, z vso
modrostjo in razumnostjo,  
modrostjo  in  razumnostjo:  bodisi  človeški  kreposti,
združeni  z  milostjo,  bodisi  Božji  lastnosti,  s  katerima je

razlil  milost. ko  nam  je  razodel  skrivnost
svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor
si ga je vnaprej zastavil,  
skrivnost  svoje volje:  za razliko od apokaliptike,  kjer  so
»skrivnosti«  eshatološki  dogodki,  in  drugače  kot  v
misterijskih verstvih, kjer so neizrekljive skrivnosti odkrite
v procesu iniciacije,  je v Ef skrivnost  Božje volje Božja
volja  sama.  Podobno  je  »skrivnost«  v  teologiji
kumranskega občestva odrešenje samo, ki so ga in ki ga
bodo deležni »sinovi luči« (gl. op. k Lk 16,8). - si ga je ...
zastavil ali ga je v njem (tj. Sinu) ... postavil.

10da  bi  ga  uresničil  v  polnosti  časov:
osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v
nebesih in kar je na zemlji.  
da  bi  ga  uresničil  v  polnosti  časov  db.  za  ojkonomijo
polnosti  časov;  ojkonomija  je  pri  gr.  piscih  imela  velik
pomenski  obseg:  označevala  je  vse  od  hišne  in  državne
uprave  do  sistematične  ureditve,  načrta  (npr.  snovi  v
govoru, delov stavbe pri gradnji ipd.). Božja ojkonomija je
torej  Božji  načrt  odrešenja  in  njegovo  uresničevanje,
»odrešenjska  zgodovina«; v  poznejši  teologiji  postane
sinonim za Božje učlovečenje. Polnost (gr. pléroma; gl. op.
k Rim 11,12; Gal 4,4) časov tu pomeni »trenutek časa, ki
ga je Bog svobodno izbral; trenutek, v katerem sovpadeta
njegov  nadsvetni  sklep  in  znotrajsvetno  uresničenje

sklepa« (H. Conzelmann). - osrediniti v Kristusu kot glavi:
vse te besede prevajajo le en gr. glag., anakephalaiósasthai
‘(ponovno)  združiti,  povzeti  in  poenotiti,  podvreči  glavi,
vrhovni oblasti’.

 V  njem,  v  katerem  smo  tudi  prišli  do
dediščine,  smo  bili  vnaprej  določeni  po
načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu
svoje volje,  
V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine ali V njem
smo tudi bili izžrebani, V njem smo bili izbrani njemu za
dediščino; različica V njem smo tudi mi bili poklicani. O
dediščini  gl.  op.  k  Rim  8,17.  -  vse  uresničuje  db.  vse
udejanja/v vsem deluje.

da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija,
v hvalo njegovega veličastva.  
ki smo že prej upali tj. preden je prišel Kristus ali po drugi
razlagi:  ki upamo vnaprej,  tj.  preden smo prejeli  polnost
dediščine. - Mesija ali Kristusa; gl. slovar.

V njem ste  tudi  vi  slišali  besedo resnice,
evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi
verovali  in  v  njem  prejeli  pečat  Svetega
Duha, ki je bil obljubljen.  
V njem ste tudi vi slišali db. V njem tudi vi, ki ste slišali;
besedi V njem razlagalci dopolnjujejo različno: V njem ste,
V njem ste upali, V njem ste prišli do dediščine, V njem
ste  bili  določeni.  -  Vanj  tj.  v  Mesija/Kristusa  ali  v
evangelij. - Svetega Duha, ki je bil obljubljen db. obljube
Svetega Duha.

 Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev
ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo
njegovega veličastva.  
Ta je poroštvo: v rokopisih obstajata dve različici; po prvi
se besede nanašajo na Svetega Duha, po drugi na Kristusa.
-  v  odkupitev  ljudstva,  ki  si  ga  je  Bog  pridobil  db.  za
odkupitev  pridobitve,  tj.  bodisi  osvoboditev,  ki  se  bo
uresničila  s  pridobitvijo  (se  pravi  prilastitev  dediščine  v
trenutku  eshatološke  osvoboditve),  bodisi  osvoboditev
imetja, ki si ga je Bog že pridobil (se pravi ljudstva, ki si
ga  je  prilastil).  Še  drug  mogoč  prevod:  za  osvoboditev
tistih, ki so/bodo preživeli (v duhovnem smislu).

D O B R O   J E   N E   P O Z A B I T I
(BISERI)

Družina, ki skupaj moli skupaj tudi ostane.
Človek je sam sebi največji lažnivec. 

Ne sodi, da ne boš sojen.
S kakšno mero merite, se vam bo odmerilo.

Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.
Karkoli si storil drugemu si, sebi storil.

Laži, laži nekaj bo ostalo. (Voltaire in dr.)
Življenje staršev je knjiga, ki jo otroci berejo. 

Jezus,
uporabi moje

življenje

Jezus uporabi moje
oči,

da boš z ljubeznijo
gledal.

Uporabi moja ušesa,
da boš z ljubeznijo poslušal.

Uporabi moje noge,
da boš šel naproti.

Amen. Mati Terezija

TUDI NAS POŠILJA V SVET
V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje učence v svet, lahko prepoznamo
pomembno zaporedje korakov:
Najprej Jezus pokliče svoje učence: preden se podamo na pot izpolnjevanja
našega poslanstva, je pomembno, da se najprej zavemo, da je bil Bog prvi,
ki nas je poklical. Ustaviti se moramo, da bi prepoznali rdečo nit – odnos z
Bogom, ki se vleče skozi naše življenje, da bi začutili, po kateri poti nas
želi voditi.
Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi, da bi postali močnejši ob njegovi
navzočnosti in  da se bodo pripravili na svoje poslanstvo. Pred vsakim
korakom v svet potrebujemo čas molitve, da smo ob Bogu in da ga prosimo
za njegovo moč. 
Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po dva hkrati: če smo pred tem šli čez
prva  dva  koraka,  se  bo  naše  osebno  poslanstvo  vsak  dan  znova
izkristaliziralo. Srečanje in odnos z ljudmi, ki so poklicani na podoben način,
nam daje pogum, da skupaj ostanemo zvesti našemu poslanstvu in da drug
drugega pri tem podpiramo.
Poslani  smo,  opremljeni  z  veliko  močjo,  da  izganjamo  nečiste  duhove.
»Nečistoča« se prične tam, kjer je Bog izločen iz življenja. Bog je življenjska
moč, ki veje iz stvari, ljudi, dogodkov in prerokov. Kjer je ta  življenjska moč
zaustavljena, se prične bolezen, odtujenost od Boga in smrt. Zaradi tega
pošilja Bog svoje preroke in pošilja nas, da bi prispevali svoj delež k odrešenju
stvarstva. 
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