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OKTOBER-VINOTOK

25.NED 30 =DARINKA     7.- za farane,   za  otroke
umrle  pred rojstvom,    10. Jože Marija Vantur obl.                 

26. PON= LUCIJAN                -n.Brezmadežne 
27.TOR= SABINA     za zdravo pamet

28. SRE= SIMON IN JUDA TADEJ    .-   .po namenu
29.ČET = MIHAEL RUA     Danilo Florjančič,obl, starši

Stanko,Martina      ,.po namenu                                                      
30.PET= MARCEL   18- molimo ..za duhovniške  poklice                   

31.-SOB=   BOLFENK     17.-Bojan Sinič, Magda Kavčič,
Slavko Rak 8.dan

1XI.NED=VSI SVETI   7.-za žive in pok.farane
10.- Anton Marguč 14.-ZA IMENOVANE V SPOMI-
NIH,(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.-Za pokojne,in DUHOVNI
KRST LJUDI – OTROK, KI SO BILI

SPOČETI           A SE NISO RODILI:
S  P  O M I N  I        

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

 

»Učitelj, 
katera je največja 

zapoved v postavi?« 
JEZUS mu je rekel: 
»Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, 

z vsem srcem, z vso dušo 

in z vsem mišljenjem. 
To je največja 

in prva zapoved. 
Druga pa je njej enaka: 
Ljubi svojega bližnjega 

kakor samega sebe. 
Na teh dveh zapovedih 

stoji vsa postava in preroki.«
(Mt 22,36–40)

KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA, GOREČE
LJUBI BOGA Mt 22,34–40

V današnjem času, ko tako tečemo 
drug mimo drugega, ker se nam mudi,
da bi čim več zaslužili, čim več imeli, 
da bi iz življenja čim več iztisnili, 
veliko govorimo o ljubezni do 
sočloveka, ki pa nam največkrat 
ostane tujec. Tudi Jezus je govoril o 

ljubezni. Dejal je, da se ljubezen
pokaže s tem, da za so  č  loveka   
kaj žrtvujemo.   Č  e je treba, tudi   
svoje življenje. To je rekel in z 
dejanjem tudi pokazal. Svoje 
trdoglave učence je prepričeval, 
da morajo tudi oni tako delati, 
če hočejo, da bodo ljudje verjeli 
njihovim besedam.
Ljubezen do Boga in do bližnjega
je postala osrednja zapoved, 
bistvo Jezusovega nauka in 

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., aji 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
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krščanstva. Pomen te zapovedi so 
poznali že v stari zavezi, posebno 
pismouki. Toda rajši so se spuš  č  ali v   
drobnarije in izdelali številne more  č  e   
predpise.

 Tudi mi, ki nam sveti zgled darujoče
ljubezni našega velikega brata Jezusa in

nas krepi njegova milost, se radi zatekamo

k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se

postimo, da molimo, da hodimo k maši, da

opravljamo pobožnosti prvih petkov, da od

časa do časa prižgemo svečko pred kipom

Marije, in mislimo, da smo 

kristjani najvišjega razreda ! 

Doma pa se morda vrstijo prepiri,

zanemarjamo vzgojo v družini, odnos z

zakoncem, slabo skrbimo za vsakdanje

potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a vse
to nič ne vznemirja naše vesti.

 »Hinavci!« je zagrmel Jezus na farizeje.
»Bogu dajete drobtinice, glavnega pa mu

ne daste – svojega srca.« 
Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi.

Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno 
to, da si dober in pošten, da nikomur ne delaš 
krivice. To je polovica največje zapovedi in tako
ravnanje je pravilno, vendar mora najti hrano in
oporo v njeni drugi polovici – ljubi svojega 
Boga z vsem srcem. Če ne priznam Boga nad 

seboj, ki mi daje pravo modrost, ki mi pravi, da 
je on naš skupni Oče in da smo zato vsi ljudje 
med seboj bratje, bom prej ali slej doživel 
razočaranje nad ljudmi. 
Vabi nas k pobožnosti darovanja, ki 
dviga naš pogled kvišku in ga razširja k 
sočloveku. Po: S. Čuk, Misli srca

Največja zapoved
 34 Farizeji pa so slišali, da je saduceje
prisilil k molku, in so se zbrali na istem

kraju.
35 Eden izmed njih, učitelj postave, ga je

preizkušal z vprašanjem:  
 »Učitelj, katera je največja zapoved v

postavi?« 
To vprašanje je postalo v judovstvu pomembno zaradi

velikega števila predpisov: ko so jih pozneje rabini
dokončno klasificirali, so jih našteli kar 613, od tega 365

prepovedi in 248 zapovedi. Sami judovski učitelji so glede
najpomembnejše zapovedi prišli do nauka, podobnega

Jezusovemu.

37 Rekel mu je: »Ljubi Gospoda,
svojega Boga, z vsem srcem, z
vso dušo in z vsem mišljenjem.  
 To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej podobna: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega

sebe. 
podobna ali enaka; iz pomena gr. prid. (homoía)
izhaja, da ni mišljena vsebinska enakost, ampak

enaka pomembnost in bistvena vsebinska
povezanost obeh zapovedi. - bližnjega: v SZ je

bližnji vsak Izraelec (vključno s prišleki);
Jezusovi sodobniki so za bližnjega včasih imeli

samo popolnega prozelita (torej ne tudi
»prišleka«), iz Jezusovega nauka pa izhaja, da mora za

kristjana bližnji postati vsak človek, čeprav mu je lahko
iz katerega koli razloga tuj.

 Na teh dveh zapovedih stoji vsa
postava in preroki.« 

Danes je žegnanjska nedelja, ko se
spominjamo posvetitve naših cerkva.
To so sveti prostori, saj smo tu priče

Jezusovemu darovanju pri sveti
maši. Tu prejemamo Jezusa v sveti
evharistiji. V cerkvi je podeljenih

večina zakramentov.
Zahvalimo se torej danes Bogu za
našo cerkev, pa tudi za vse cerkve

sveta, kjer se lahko mi, njegovi
učenci, vselej srečujemo z njim.

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

PESEM – Mož: »Draga, tvoj rojstni dan je tako lep.
Zapoj gostom kako pesem.« – Ona: »Toda gostje že
odhajajo.« – On: »Ja, toda ne dovolj hitro.«

http://www.lemont-svs.org/
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