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18.MISIONSKA NED29=  LUKA EVANGELIST       7 -
za župljane, Donat Dreo   10.- Marija Rak k.v., Šte-
fan Kitek, Danijel Gumzej obl.,sor Gumzej- Ačko,
Pavel,Kristina Sagadin,  Hudolin Suzana 8.dan                     

19. PON= PAVEL OD KRIŽA               18-n.Brezmadežne 
20.TOR= IRENA, VENDELIN     18- Anton Marguč 8.dan
21. SRE= URŠULA                           18.-   .po namenu

22.ČET = JANEZ PAVEL II           18.  ,.po namenu                                                      
23.PET= JANEZ KAPISTRAN 18- molimo ..za duhovniške

poklice     Ivan Košič, Frančiška,Ivan Jug obl.            

24.-SOB=   ANTON M.K                          18.-  po namenu
25.NED28 =DARINKA     7.- za farane,   za  otroke  umrle

pred rojstvom,    10. Jože Marija Vantur obl.                 

ŽUPNIJA  LAPORJE PREKRIVANJE STREHE   NA
SLOM DOMU. TR.R.56044300002921366

 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

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

Ob 21.blagoslov

Danes je
misijonska

nedelja. Tudi
vsi mi smo

misijonarji. Ni
nam potrebno

potovati v
oddaljene

kraje. Če bomo
le kot

Tesaloničani, polni vere, upanja in
ljubezni, bomo misijonarji v

svojem okolju. Ta naziv bomo
zaslužili tudi, če bomo pošteno

živeli ter dali Bogu, kar je
Božjega, in svetni oblasti, kar ji

gre. Pri tem pa nikakor ne smemo
pozabiti na bližnje.

Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto A

(Mr 12,13-17; Lk 20,20-26) 

Davek cesarju

Jezus pa je spoznal 
njihovo hudobijo in rekel: 
»Kaj me preizkušate, 

hinavci? 
Pokažite mi 

davčni novec!« 
Dali so mu denarij. 

Nato jim je rekel: 
»Čigava sta ta 

podoba in napis?« 
Dejali so mu: »Cesarjeva.« 

Tedaj jim je rekel: 
»Dajte torej cesarju, 
kar je cesarjevega, 

in Bogu, kar je Božjega.«
(Mt 22,18–21)

15 Tedaj so
farizeji odšli in se

posvetovali, 
kako bi JEZUSA

ujeli v besedi.  
16 K njemu so

poslali svoje učence
skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj,
vemo, da si resnicoljuben in v resnici

učiš Božjo pot ter se ne oziraš na
nikogar, ker ne gledaš na osebo.  

17 Povej nam torej, kaj se ti
zdi: Ali smemo dajati cesarju

davek ali ne?«  
cesarju: v tem času je bil rimski cesar Tiberij, ki je vladal v

letih 14-37. - davek: poleg posrednih dajatev (cestnine,
carine in raznih pristojbin) so Judje tako kot vse province
rimskemu cesarstvu plačevali davek, ki je bil enak za vse
in ki so ga bili oproščeni samo otroci in starci. Judje so ta

davek seveda imeli za sramotno znamenje narodove
podrejenosti Rimu in bojeviti gorečniki (»zeloti«) so ga

svojim privržencem prepovedovali plačevati. Če bi Jezus
rekel, da je dovoljeno plačevati davek, bi se zameril
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vernim Judom, ki so bili prepričani, da se sme davek dajati
le Bogu, če pa bi zanikal, bi ga lahko pri rimskih oblasteh

obtožili za političnega prevratnika.18 Jezus pa je
spoznal njihovo hudobijo in rekel: 

»Kaj me preizkušate, hinavci?  
 Pokažite mi davčni novec!«

Dali so mu denarij.  
20 Nato jim je rekel: »Čigava sta ta

podoba in napis?« podoba in napis: če je bil
denarij tudi kovan v Tiberijevem času, je poleg cesarjeve

podobe nosil lat. napis »Tiberij cesar, vzvišeni (lat.
augustus) sin božanskega Augusta«. Po antičnem

pojmovanju je raba denarja dokazovala, čigava je oblast na
določenem ozemlju.

21 Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim
je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je

cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«  
Dajte ali Povrnite, Dajte nazaj; ta Jezusov izrek ni le

odgovor na konkretno vprašanje, ampak splošno navodilo
za odnos učencev do politične oblasti. Nikakor ni

enopomensko, ampak je njegov pomen odvisen od tega,
kaj imamo za dejansko »Božje« in kaj za »cesarjevo«.

22 Ko so to slišali, so se začudili, ga
pustili in odšli.

»Dajte torej cesarju, kar je
cesarjevega, in Bogu, kar je

Božjega.«
 

Pred krščanstvom so ljudje mislili, da
bog  in  cesar  hodita  vedno  z  roko  v
roki.
Oblast  je  bila  sveta,  ker  je  izhajala
neposredno  od  Boga.  Zato  ji  niso

smeli  ugovarjati  in  so  se  ji  morali
pokoravati.

Jezus je naredil oster rez in jasno
ločil: Bog je Bog in cesar je cesar.

Oblast prihaja od Boga, ker se uvršča
med vse tisto, kar ima svoj obstoj v

Bogu, toda to nikakor ne pomeni, da
so oblastniki bog ali skoraj bog.

Ta »rez« je bila osnova za ugovor
vesti, ki so ga uveljavljali kristjani
proti rimskim cesarjem: »Ti mi

ukazuješ, naj ubijam, jaz pa tega
ne bom počel, ker mi Bog
zapoveduje nasprotno.«

Iz tega »reza« se je počasi in z muko 
rojevala demokracija, ki sloni na tem 
sporočilu.
Počasi in z muko. Tudi krščanskim 
oblastem je namreč ustrezalo 
vračanje v predevangeljske čase: »Če 
moja oblast prihaja od Boga, se ji 
podložniki ne smejo upirati: morajo 
biti tiho in ubogati.«

Oblasti, ki ne znajo utemeljiti
svojih ukazov in se sklicujejo
zgolj na moč svoje oblasti, je

potrebno imeti – in to vse! – za
sumljive. 

Enako velja za vsakogar, ki se
poskuša zamenjevati z Bogom.

 Bog je nekaj čisto drugega.

A TAKO!?
»VEŠ, DA PRI NAS ODPIRAJO VSA PISMA, KI PRIHAJAJO 
PO POŠTI.«  »A RES?«
»SEVEDA, KAKO PA BI JIH SICER PREBRALI!«

Tajno protivirusno orožje 

!? 'LUK' ?! 
In to orožle raste v naši LUKARIJI, ČE BI KOMU

TA BESEDA BILA TUJA, NAJ JO NAJDE V
SLOVARJU POD 'ĆEBULA'.  

Zdaj pa prisluhnimo bojnemu načrtu starke JOŽEFE
M. iz R.: 1.glavico luka naribajmo in jo postavimo čim

bliže vzglavja kjer spimo.
2.v slučaju   lenobe, ko nisi storil po št.1. se potrudi in

nariban sveži luk zavij zjutraj v gazo, zaveži okoli
vratu in pojdi mirno na svoje delo, službo, šolo… 

Pazi, če bo kdo v tvoji soseščini vihal nos
je znak, da moč tega tajnega orožja že

osvobaja njegove dihalne poti
'koronavirosove' nadlege.

Vsakdo ima v življenju 
svojo nalogo, toda nihče tiste, 

ki bi jo hotel sam izbrati. 

(Herman Hesse)


ČRNA OBLEKA – »Mi posodiš svojo črno obleko? Umrl je 
moj stric,« prosi Tine svojega prijatelja. Prijatelj mu 
ustreže. Čez pet tednov, ko svoje obleke še vedno ne dobi
nazaj, ga prosi, da mu jo vrne. »Nemogoče,« reče Tine, 
»saj smo v njej vendar pokopali strica.«
RAČUNALNIK – Miha sedi za računalnikom in zavzdihne: 
»O, moj Bog!« – Računalnik dogovori: »Da, kaj je narobe?«
OBLETNICA – »Dragi, srebrno poroko pač morava 
slovesno proslaviti!« – »Ah, raje počakaj še pet let. Takrat
bova proslavila tridesetletno vojno.«
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