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31-SOB= JOŽEF,NIKODEM  10.-na BREZJU, po nam. romarjev        
1.22-NED= EGIDIJ  7.- za žive,pokojne farane,, 10. –

KOČNO – ŽEGNANJE =    Karl, Marija Majer,
Štefan,Roza, Janez, Jakob Erker,  Anton,Anica

Ačko po nam Upok., za žive in pok čl.F.D.Košuta 
2-PON= MARJETA           8.- po nam. Brezmadežne              

3-TOR= GREGOR VELIKI - na č Sv.Duhu,za zdravo pamet 
4.SRE= ROZALIJA(ZALIKA),IRMA  .- po nam.
5.ČET=MATI TEREZIJA  18.- v zahvalo   

6- PET= ZAHARIJA18.-za d.poklice Karl Brglez, 
7-SOB=  REGINA 18.- Franc,Marija Gumzej.p.Tement                   

8-23.NED= ROJSTVO D MARIJE     7.-za župljane, za
umrle pred rojstvom,  Frančiška Erker   10.- Anica
Vajs, Marija Urlep, Albin Pernat, Anton Primožič    
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

VEROUK: PRIPRAVA –TOREK 3.IX. in
ČETRTEK 5.IX    PREGLED   URNIKA,   KNJIG

del zveski  ITD.        STARŠI,   VZGOJITELJI,
BOG OČE VAM JE VELIKO ZAUPAL…! 

Danes nas Gospod v Božji besedi vabi, da 
razmislimo o svoji ponižnosti. Čim bolj bomo
ponižni pred Gospodom in se ne bomo 
povzdigovali nad ljudi, večjo milost nam bo 
izkazal Bog.
Vedno nam to ne bo uspelo, vendar še 
vedno je priložnost, da ga prosimo za 

odpuščanje vsega, kar smo storili v 
napuhu in premočni želji po materialnih 
dobrinah, ter se mu priporočimo za 
blagoslov pri našem trudu, da postajamo iz 
dneva v dan boljši.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C

Pouk gostom in gostitelju
7 Povabljenim je povedal

priliko, ko je opazoval, kako si
izbirajo prve sedeže.

 Govoril jim je: 
  »Kadar te kdo povabi na

svatbo, ne sédaj na prvo mesto,
ker je lahko povabljen kdo, ki je

imenitnejši od tebe, 
 pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in
ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel

v sramoti presedati na zadnje mesto.  
sramoti: podoba »osramočenja« ob Božji sodbi.

 Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje
mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride:

›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš
počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi;  
počaščen db. proslavljen, deležen slave/veličastva;

prispodoba »poveličanja/proslavljenja« ob Božji sodbi.
 kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor

se ponižuje, bo povišan.«  
 Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril: »Kadar
prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev
ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov,

da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo.
Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi

uboge, pohabljene, hrome, slepe, 
pohabljene, hrome, slepe gl. op. k Mt 21,14; v kumranskih

rokopisih so takšni ljudje izključeni iz eshatološke vojne
sinov luči s sinovi teme in niso deležni občestvenega

obeda 

 in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti;
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju

pravičnih.«  
  lahko razložimo s tem, da samo pravični dosežejo

resnično polnost življenja.

Lk 14,1.7–14
PONIŽNOST V PRIZNANJU

RESNICE

Božja beseda prinaša pouk o 
ponižnosti, o kreposti, v kateri 
mnogi današnji ljudje le težko vidijo
vrednoto. Občutijo jo prej kot 
življenjski slog zlomljenih ljudi in kot
»suženjsko moralo«, kakor se je 

izrazil filozof F. Nietzsche.
Prava evangeljska ponižnosti od 
nas ne zahteva, da bi skrivali svoje 
sposobnosti in odlike, še manj, da 
bi svoje talente zanemarjali. Ne 
nasprotuje pravi zavesti lastne 
vrednosti. Zahteva le, da priznam 
svoje temeljno odvisnost in 
obdarjenost od Boga, svoje meje 
in slabosti.
Najlepše se je Božja ponižnost
razodela v Jezusu. Sam sebe
je ponižal in postal pokoren
vse do smrti na križu. Kot

Učenik in Gospod je učencem
umil noge in bil med njimi

kakor tisti, ki streže. Prava

http://zupnija.laporje.si/


evangeljska ponižnost je
sklanjanje k sočloveku v

služenju.
Ta duh ponižnega služenja tudi po krivdi kristjanov še 
ni prežel medčloveških odnosov. Komolčarstvo 
zastruplja te odnose na delovnih 
mestih. Zaradi pomanjkanja ponižnosti 
trpijo zakoni. Napuh, trma in vztrajanje pri 
svojem so smrtni sovražniki ljubezni. 
Ponižnost pa je kot sončna toplota,

ki tali cele ledene gore zamer in
jeze.

Ponižnost rešuje mnoge zakone. Še več: zakon
nastane iz ponižnosti. Vzljubiti človeka je dejanje

velike ponižnosti. Stopiti moraš iz sebe in se
približati drugemu kot berač. Z vsem svojim

ravnanjem govoriš ljubljenemu
človeku: daj mi sam sebe,

potrebujem te, sam si ne
zadoščam. Tako človek s slehernim vlaknom

svojega bitja priznava, da si sam ne zadošča. Šele
z dajanjem in sprejemanjem pravzaprav postane

celota. Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah

Angeli na poti življenja

Angeli na poti slehernika križem rok že 
ne držijo.
Vedno so blizu človeka
in mu ob strani stojijo.
Vestno spolnjujejo
vsa Božja naročila
in vse, kar je dobro
za ljudi,

jemljejo neposredno
z Božje dlani.  Ker gledajo z druge –
nebeške strani,
poznajo tudi nam še
prikrite stvari …
Ljudje smo rojeni zato, da bi živeli 

večno,
kar angeli dobro vedo.
V nebeški gloriji so v brezštevilnih 
trumah zbrani, z angelskimi kori so 
obdani. Eni pa so tukaj blizu –

ves čas med nami …Po:p. 
Janez Šamperl 
Angeli na poti življenja



Delajmo zvesto, čeravno nam 
nihče na roke ne gleda. 

Bog nas vidi, on bo naš plačnik.

(bl. Anton Martin Slomšek)



Upokojeni profesor in raziskovalec dr. Novak bo
kmalu ugotovil, 

da lahko prav vsakdo teče 
kakor dvajsetletnik.



Čas je, da se očetje in matere 
vrnejo iz svojega izgnanstva, 

kajti sami sebe so izgnali 
iz vzgoje otrok, ter v polnosti prevzamejo

svojo vzgojno vlogo.
(papež Frančišek)



Je v mladih letih setev, 
bo v starih dobra žetev.

(bl. Anton Martin Slomšek)
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