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17-33. NED= KAROLINA  7-za župljane, Franci,Tilčka,
starši Kramberger-Jerič, za otroke umrle pred rojst.

10.-Martina Uršič, Bojan Sinič, Frančiška Erker
18-PON= FILIPINA                 Ž=16.-Mirko Dovnik 8.d.

19.TOR= MATILDA     8.- Helena,Ivan Kurnik           
20.SRE=EDMUND        8.- po nam. Brezmadežne              
21.ČET=DAROVANJE DM    17.- mol.ura,po nam.

22.PET=CECILIJA  8.- po nam.

23.SOB=  KLEMEN, DAN RUDOLFA  MAISTRA    K= 16.-
Frančiška Erker,

CELODNEVNO ČEŠČENJE JEZUSA V SV.
OBHAJILU – V SVETI HOSTIJI.

24.34-NED=KRISTUS KRALJ VESOLJA ANDREJ

DUNG m.  7.- za farane, Bogdan Mastinšek, Tone
Javernik,  10.-Albin Pernat, Danilo Florjančič, Mirko
Dovnik,  16.-Angela,Jurij,Mirko Tomec,  Jasna Uršič

obl.in dvojne starše, Martina Uršič obl,.     
BLAGOR TISTIM, KI PRIPRAVLJAJO prilika za
spoved SVOJA SRCA NA JEZUSOV PRIHOD.

» VZEMITE IN JEJTE!«       »VZEMITE IN PIJTE,
TO JE MOJA KRI, NOVE IN VEČNE ZAVEZE!«

SKRIVNOST VERE.
jer sta dva ali več namenov,po tem namenu mašujejo tudi
Minoriti na Ptuju  - PATER KOS MILAN O41260724   in v

Laporju v dneh skozi teden

MIKLAVŽ PRIHAJA V LAPORJE 5.XII.
OB 18.URI. 

(prijave do 25.11. 2019 -PRISPEVEK  10 €)

JEZUS jim je rekel: »Glejte, 
da se ne daste zavesti! 

Veliko jih bo namreč prišlo 
in bodo govorili 

v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ 
ali ›Čas se je približal.‹ 

Ne hodíte za njimi! 
To se bo dogajalo, 

da boste pričevali zame. 
Vzemite si to k srcu, da ne boste

vnaprej premišljevali, 
kako bi se zagovarjali. 

Jaz vam bom namreč dal 
zgovornost in modrost, 
ki ji vsi vaši nasprotniki 
ne bodo mogli kljubovati 

ali ugovarjati.
(Lk 21,8.13–15)

Lk 21,5–19
STANOVITNOST

Ob branju današnjega evangelija se morajo
razbliniti vsa pričakovanja – če jih kdo sploh
še goji – da si bo človeštvo kdaj na zemlji
uredilo raj ali da bo z razvojem znanosti in
tehnike  napredovalo  tudi  v  urejenosti
medsebojnih  odnosov.  Jezus  nam

napoveduje vse kaj drugega. Pripravlja nas
na težke čase, a nas obenem poučuje, kako
naj, ko pridejo, ravnamo.
Pravi, da se bodo pojavljali  lažni preroki in
napovedovali  skorajšnji  konec. Kakor da je
videl  tiste,  ki  nas  nadlegujejo  pred  hišnimi
vrati  ali  nam  na  uličnih  križiščih  ponujajo
svoje  branje.  Jezus  pravi,  naj  jim  ne
verjamemo in naj ne hodimo za njimi.
Vse hudo se mora zgoditi, a še ne bo konec.
Kaže,  da  mora  človeštvo  izčrpati
vse  možnosti,  ki  jih  daje  ljudem
svobodna volja. Izdivjati se mora v
sovraštvu,  hudobiji  in prelivanju  krvi,
prebiti  se  mora  skozi  vse  temine  zmot,
neznanja in iskanja, zemljo mora prepojiti s
solzami in znojem, zasejati jo mora z vsemi
semeni  dobrote,  ljubezni,  potrpljenja  in
odpuščanja. Doslej se to še ni uresničilo.
Kristjan naj vse to ve, zato naj se ničesar ne
ustraši in se ničemur ne čudi. Nič ga ne sme
premotiti in presenetiti.
»Od templja ne bo ostal kamen na kamnu,«
pravi Jezus. Naj se izkaže, da Bog noče biti
vezan na noben kraj, na nobeno zgradbo in
na  nobeno  umetnino.  Pravi  častilci  se
morajo  naučiti  moliti  Boga  v  duhu  in
resnici.

Stanovitnost, ki nam je potrebna, ni
brezdelje ali brezbrižno čakanje, kaj se bo

zgodilo. Je vztrajna uporaba vseh
zmožnosti duše in telesa, da bi se z

lučjo in močjo evangelija dvignili
nad grozote, ki jih je sposobna

pripraviti nepreračunljiva narava, in
da bi prerasli vse podlosti, ki jih je

http://zupnija.laporje.si/


sposobno skotiti srce z razumom
obdarjenega bitja, ki se imenuje

človek. Po: Beseda da Besedo

Nadvse zgovorno za današnji čas je drugo berilo 33.
navadne nedelje, ki nam pravi:

Bratje in sestre, sami veste, kako nas morate
posnemati: kajti nismo med vami živeli neurejeno,
tudi nismo zastonj jedli kruha pri nikomer, ampak

smo trudoma garali noč in dan, da ne bi bili v
breme komu izmed vas. Tega vam ne pravim, ker
ne bi imeli pravice do tega, ampak zato, da se vam
sami postavimo za zgled, ki naj bi ga posnemali.

Kajti ko smo bili pri vas, smo vam dali tole
navodilo: kdor noče delati, naj tudi ne jé.
Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo

neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter
tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v
Gospodu Jezusu Kristusu, naj v miru
delajo in jedo svoj kruh. (2 Tes 3,7–12)

Kdor veliko govori o nebesih, na zemlji pa bolj 
malo dela, ne govori o nebesih iz Svetega pisma.

O nebesih, ki so neko novo mesto brez
»žalovanja, vpitja in bolečine« (Raz 21,4),

odprto za  tiste, ki so ga prizadevno
gradili, premagovali žalovanje, vpitje in

bolečine, ne z vzdihovanjem in
sanjarjenjem, pač pa s srcem, polnim
ljubezni, z znojem na čelu in z močjo

svojih rok.
Kdor veliko govori o nebesih, na svojem 
delovnem mestu pa velja za lenuha in zabušanta; 
kdor je vedno v prvi vrsti pri škofovih mašah in 
praznovanjih farnega zavetnika, doma pa pušča 
vse na ženinih ramenih; kdor ne izpusti nobenega
škofijskega srečanja, nobenega zborovanja 
kakšnega gibanja, nobenega skavtskega izhoda, 
porabi pa dvojna študijska leta, da prileze do 

diplome, ne govori o nebesih, o 
katerih je govoril Jezus.
Jezus, ki je imel tako naporne dneve 
zemeljskega življenja, da ni imel časa niti 
jesti. In v treh letih je postavil svet na glavo, 
ne da bi si privoščil luksuz, da bi kakšno leto 
pavziral. Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Prižgi luč v svojem srcu! 
Tedaj bo luč zasijala 

tudi v tvojih očeh 
in videl boš same lepe reči 

in same prijazne ljudi.
 (Phil Bosmans)



Prvo, kar nam Bog podari, 
je to, da sploh smo,

nato svobodo in osebnost; 
to nam omogoča bivanje in razvoj. 

Milost pa je tisto drugo, 
skrito življenje, 

ki se bo razkrilo po smrti. 
Popoln razcvet milosti 

imenujemo blaženost, slavo.
(Jean Guitton)



Dragi moji, glejte, 
krščanski človek nima 

svojih zakladov na zemlji,
 ampak v nebesih. 

Zato moramo vso pozornost
usmeriti tja, kjer je naš zaklad.

(sv. Janez Marija Vianney)



Biti v veselje drugemu, 
v tem je prvo poslanstvo

vsakega človeka na svetu. 
Kolikor sem v veselje drugim, 

že izpolnjujem 
smisel svojega življenja.

(Anton Trstenjak)


26. november
JANEZ BERHAMNS

Doma je bil iz Belgije in je izšel iz družine preprostega
čevljarja,  katerega  so  vsi  spoštovali  zaradi  njegove
izredne poštenosti. Janez se je rodil 13. marca 1599 v
belgijskem mestu Diest. Poslali so ga v šole, toda ko je
zbolela mati,  je  že kazalo,  da bo moral  šole pustiti.
Tedaj sta mu priskočili  na pomoč dve teti redovnici,
da je lahko nadaljeval šolanje in po končani gimnaziji
vstopil  k jezuitom na domačem Flamskem. Po dveh
letih je šel v Rim na študij filozofije. V njem je bilo
nekaj posebnega – to je bila skrivnost njegove globoke
vere,  njegovega skritega življenja  z Bogom: njegovi
sošolci so to pri njem podzavestno čutili. Ugasnil pa je
mirno, medtem ko so njegovi redovni bratje ob njegovi
postelji molili. Bilo je 13. avgusta 1621 zjutraj, preden
se je začela šola.  Janez takrat  še ni  dopolnil  22 let.
Glas o njegovi svetosti se je razširil takoj po njegovi
smrti. Zaradi razpusta jezuitskega reda leta 1773 je bil
razglašen za blaženega šele leta 1863, za svetnika pa
15.  januarja  1888,  skupaj  z  redovnima  sobratoma
Alfonzom Rodrigezom in Petrom Klaverjem.



Težke preizkušnje nam prinašajo jasna spoznanja in
duhovno moč, 

ki nas krepi v brezizhodnih trenutkih 
in nam pomaga, da premagamo 
temo, kadar se zgrinja nad nas.

(Franz König)

SANJE – Pacient reče psihiatru: ''Vsako noč imam
iste  sanje.''  -  Psihiater:  ''Pripovedujte,  kaj  se
dogaja.'' - Pacient: ''Vedno stojim pred vrati, kjer je
obešen list. Potiskam in potiskam vrata, pa se ne
odprejo.'' – Psihiater:  ''Zanimive sanje. In kaj piše
na listu?''  Pacient: ''Vleci!''  
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