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NOVEMBER  -  LISTOPAD 

MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV 

1XI.NED=VSI SVETI   7.-za žive in pok.farane   10.- 
Anton Marguč, Karl Brglez, Terezija Drobne,  Stanko 
Smole,  Jože,Antonija Lužar   Pavel,Kristina Sagadin  
14.-v cerkvi  Za tukaj pokopane,za IMENOVANE V 

SPOMINIH za pozabljene!  ,(NAPISANI NA 
POSEBNEM LISTU) Blagoslov grobov  n nedeljo 

popoldan in na Duše v vicah. ZVEČER OB 17 
ROŽNI VENEC ZA POKOJNE   

2.XI.PON=DUŠE V VICAH ČEZ DAN TRI 
MAŠE:8.-8,30, 17.-        8.-Za pokojne,in 

DUHOVNI KRST LJUDI – OTROK, KI 

SO BILI SPOČETI.  A SE NISO RODILI: 
8,30.-za pozabljene,, 17.-po namenu .sv.Očeta 

ROŽNI VENEC ZA POKOJNE    

3 TOR= Viktorin Ptujski.- 8.-za zdravje in blag.(M-) 

4.SRE= KAREL      8.- za imenovane v spominih      

5.ČET= ZAHARIJA,ELIZABETA  8. za imenovane v SPOM. 

6.-PET= LENART   18-.za duhov. poklice  Donat Dreo                                                    
7.-SOB=    8.- po namenu Brezmadežnega Srca M.  

  8.NED 30 =BOGOMIR  7.- za farane,   za  otroke  umrle  

pred rojstvom,       10. Slavko Rak. Marija Rak K, 
Danilo Florjančič, Alojzija Špur,  POPOLNI 
ODPUSTEK Zmenjen z DUŠE V VICAH                 

       ŽUPNIJA  LAPORJE: PREKRIVANJE 

STREHE   NA SLOM DOMU. 
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JEZUS:»Blagor ubogim v duhu,  
kajti njih je  

nebeško kraljestvo.  
Blagor krotkim,  

kajti ti bodo deželo posedli.  
Blagor žalostnim,  

kajti ti bodo potolaženi.  
Blagor lačnim  

in žejnim pravice,  
kajti ti bodo nasičeni.  
Blagor usmiljenim,  

kajti ti bodo  
usmiljenje dosegli.  

Blagor čistim v srcu,  
kajti ti bodo Boga gledali. Blagor 

miroljubnim,  
kajti ti bodo Božji otroci.  

Blagor tistim,  
ki so zaradi pravice preganjani,  

kajti njih je  
nebeško kraljestvo.« 

3 

(Mt 5,3–10) 
 

 

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi 
bodo.« Mt 5,4   

Tisti, ki so uspeli zbežati iz Teharij pripovedujejo 

o fantu, ves blažen je hodil po taborišču in 
ponavljal: »VESELIMO SE, POMISLITE, JUTRI 

BOMO ŽE V NEBESIH!« 
  Ali pa iz zapisov »Maša za moje ustreljene« 
vojaškega kurata v italijanski fašistični vojski, 

kako so na smrt obsojeni Primorci molili in 
poudarjali v rožnem vencu: 

 »ZDAJ IN OB NAŠI 

 SMRTNI URI!«       

Ali so lahko blagri verodostojen in 
konkreten življenjski program? Kdor 

ni mazohist, ali lahko oglaša, da 
srečni niso tisti, ki jim je dobro, 

temveč tisti, ki so v stiski? 
Če bi imeli blagre za lepo, 

neuresničljivo poezijo, bi to pomenilo, 
da razglašamo ves evangelij za  

utopijo. 
Blagre je pač treba razumeti! 

Žalostni, ljudje v stiski – tako kot ubogi, 
krotki in drugi – so srečni, ne zato, ker 

trpijo, ker se odpovedujejo bogastvu, ker 
ne uporabljajo nasilja, temveč zato, ker 

bodo potolaženi. 
Rekli boste: »Že razumem. To pomeni 
odpovedati se jajcu danes, da boš jutri 

imel kokoš ...« 
Nič niste razumeli! »Blagor« se 

nanaša na sedanjost; ne »bodo« 
srečni, ampak »so« srečni. Zdaj. Tu na 

zemlji. Popolno veselje bo prišlo 
potem. Toda če v pričakovanju 

nebeškega kraljestva nismo jetniki  
sedanjosti, če se ji ne uklonimo, smo 

srečni že zdaj, tu na zemlji. 
 T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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: »O vstajenju mrtvih pa, ali niste 

brali, kaj vam je rekel Bog, ki 

pravi:   
(31-32) Navedek je iz 2 Mz 3,6, ker so 

saduceji le Mojzesovo Peteroknjižje 
priznavali za Sveto pismo. Besede Bog 

Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov 

razkrivajo, da je Bog, razodet Judom, 

bistveno Bog osebnega odnosa, se 
pravi Bog, ki iz svoje presežne 

drugačnosti stopa v odnos s 
konkretnim posameznikom v 

vsakršni razsežnosti njegovega 
zgodovinskega bivanja, tudi telesni: 

»‘Abraham’ se imenuje oboje, telo 
in duša, tako da je Bog tudi Bog 

telesa« (Teofilakt). Pričakovanje 

vstajenja teles, ki je bilo takratnemu 
poganskemu občutju tako tuje, kot je tuje 
sodobnemu (novo)poganskemu občutju 

bivanja, je izvorni judovski uvid v popolno 

Božjo zvestobo, ki vzpostavlja in 
potrjuje večnostni smisel 

zgodovinskosti, enkratnosti in 

odločilnosti vsakega in celovitega 
človeškega življenja. 

 Jaz sem Bog Abrahamov in Bog 
Izakov in Bog Jakobov. Ni pa 

Bog mrtvih,  

ampak živih.«  

 Ko so množice to slišale, so strmele nad 
njegovim naukom 

UMRL BOŠ  

ZA NOVO ŽIVLJENJE 
 

V svojem najglobljem bistvu se težko 

sprijaznimo z grozljivim nesmislom 

dokončne smrti. 

Biološko gledano je umiranje naravni 

konec naravnega življenjskega procesa. 

Toda gotovo slutiš, da je v tebi navzoče 

nekaj, kar je drugačno in globlje kot 

tvoje telo. 

Umrl boš, toda živel boš dalje.  

Drugače. 

Če lahko to veruješ, te bo vsega prevzelo. 

Našel si košček izgubljenega raja.  
Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 



 

Marija izprosi od svojega Božjega Sina za 
svoje pobožne častilce ob umiranju 
milost, da se še o pravem času pripravijo 
na blaženi konec. Fantje in dekleta, tudi 
vam pravi Marija: »Če hočete svoje 
zemeljsko življenje nekoč srečno 
zaključiti in biti sprejeti v vrste 
nebeščanov, potem se odpovejte 
lahkomiselnosti, nečimrnosti in želji po 
uživanju. Tedaj vas bom, naj bo to čez 
mesece ali leta, sprejela«. O, da bi vsi 
fantje in dekleta upoštevali ta Marijin 
materinski klic, tedaj bi se tudi na smrtni 
postelji veselili njenega varstva. 
Marija izprosi ubogim častilcem milost, 
da potrpežljivo prenašajo trpljenje na 
smrtni postelji, in daj jim moč, da srečno 
prestanejo poslednji boj.  

Če je Marija z nami, kdo bo proti nam? 
(sv. Anton). Marija zvestim 

služabnikom ne stoji ob strani le ob 
smrtni uri, temveč jim na poti v nebesa 
pride celo naproti, da bi jih hrabrila in 
jih pospremila pred Božji sodni stol. 

 

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 

Če ti ta čas, ne odgovarja, izmoli nekaj: desetko r.v., ali pa vsaj Angel Gospodov,  kdaj prej,                     

Tvoja molitev nas bo čakala ob tričetrt na devet. 
 

MOLIMO  ROŽNI VENEC vaš župnik,  bom molil v župnišču  ti pa se mi doma v duhu 

pridruži! Z družino, ali pa sam.     MOLIMO  skupaj! POTREBE SO OGROMNE!  

   Ob 21.blagoslov 

Evolucija. 


