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SEPTEMBER – KIMAVEC

13.NED24 = JANEZ ZLATOUSTI     7.- za  farane, za  mir
umrlih pred rojstvom, Franci,Tilka,str.Kramberger-Jerič
10.-Rozalija,Ivan Berdnik, Ivana Fijavž,Franc, Marija,

Franc, Pavla Mlakar, Anton obl. Hajšek  Katarina
Za zdravje  REDNI VEROUK - GLEJ URN

14. PON=POVIŠANJE SV.KRIŽA 8- n. Brezmadežne 
15.TOR= ŽALOSTNA DM    8.- na č.bl.A.M.Slomšku               
16.SRE= LUDMILA(MILKA)                     8.- po namenu 

17.ČET =ROBERT BELARMIN  8.- zahvala za zdravje       

18. PET=JOŽEF KUPERTINSKI  18- molimo ..za duhovni-
ške poklice.     Anton Javernik 

19.-SOB=JANUARIJ     K=18. Andrej Kurnik 
20.KATEHETSKA NED25=ANDREJ KIM KOR.MUČ. 7-

za župljane,Frančiška,Franc Erker,st.starši,  10.-
po namenu KATEHETOV, Alojzija Špur           Stan-

ko Zorec                         PON.21.IX. 19. ŽPS

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   ROŽNI VENEC! zberi svojo družino, ali
pa moli vsaj ti sam ob 20,45. do 21.  Ob 21. bo

blagoslov.… 

(Mt 18,19–20)Tisti čas je Peter pristopil 
k Jezusu in mu rekel: »Gospod,

kólikokrat 
naj odpustim svojemu bratu,

če greši zoper mene? 
Do sedemkrat?« 

Jezus mu je dejal: 
»Ne pravim ti do sedemkrat, 
ampak do sedemdesetkrat 

sedemkrat.« 

Mt 18,20 
Prilika o služabniku, ki ni maral odpustiti

21 Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, 
kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši 
zoper mene? Do sedemkrat 
22 Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti 
do sedemkrat, ampak do 
sedemdesetkrat sedemkrat.  
sedeminsedemdesetkrat sedem, tj. vselej, brez 
konca, »tisočkrat«;

23 Zato je nebeško kraljestvo podobno
kralju, ki je hotel napraviti račun s

svojimi služabniki. 
24 Ko je začel računati, so mu privedli
nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč

talentov.  
deset tisoč talentov: ogromna vsota, mezda za kakih 60

milijonov delovnih dni.

 25 Ker ni imel s čim povrniti, je njegov
gospodar ukazal prodati njega, njegovo

ženo, otroke in vse, kar je imel, ter
poravnati dolg. prodati: za Juda je bilo to

neizmerno ponižanje, saj so ga po Mojzesovi postavi
lahko kot sužnja prodali le, če je zagrešil tatvino.

 26 Služabnik je tedaj padel predenj in ga
prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti

povrnem.‹ 
27 Gospodar tega služabnika se ga je

usmilil, oprostil ga je in mu dolg
odpustil. 

28 Ko pa je služabnik šel ven, je srečal
enega svojih soslužabnikov, ki mu je

bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je,
ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹  
sto denarijev: mezda za 100 delovnih dni telesnega

dela.

29 Ta je padel predenj in ga prosil:
›Potrpi z menoj in ti povrnem.‹ 

30 Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel
v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga.

31 Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je
zgodilo, so se zelo razžalostili in šli

svojemu gospodarju podrobno povedat,
kaj se je zgodilo.

 
32 Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in

mu rekel: ›Hudobni služabnik!
Ves dolg sem ti odpustil, ker si

me prosil.
 33 Ali nisi bil tudi ti dolžan

usmiliti se svojega
soslužabnika, kakor sem se jaz
usmilil tebe?‹ 34 In njegov gospodar

se je razjezil in ga izročil mučiteljem,
dokler mu ne bi povrnil vsega dolga.

mučiteljem: mučenje je bilo na tedanjem Vzhodu
običajna sodna praksa pri težjih prestopkih.
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Že Stara zaveza pogosto govori o
odpuščanju bližnjemu. Berilo iz Sirahove

knjige, ki ga poslušamo na današnjo nedeljo,
je jasno: mržnja in jeza sta ostudni in le

grešnik se ju trdno drži. Vsak od nas se
mora spomniti svojega položaja in
svoje človeške krhkosti. Če bom
mislil na to resničnost svojega

bivanja, nam bo težko obsojati in ne
odpuščati. Ne pozabimo, da smo

skupnost dolžnikov.

V življenju in smrti smo Božja last,
saj smo popolnoma odvisni od

Boga nam sporoča apostol Pavel v
pismu Rimljanom. Če torej pripadamo
Kristusu, ki je Gospod živih in mrtvih,

čemu bi druge obsojali? »Ti, ki sodiš
svojega brata, kdo si?« nas sprašuje

Jezus sam. Prepustimo sodbo Bogu, da
bomo skupaj z vsemi brati in sestrami

za vedno Gospodova last.
Da bi to lažje doumeli, nas v 
evangeliju opomni pretresljiva prilika 
o neusmiljenem kraljevem hlapcu, ki 
nam sporoča temeljno vsebino 
evangelija: kakor je Gospod nam 
vsem na križu odpustil grehe,
tako zahteva, da odpuščamo
tudi mi. To ni neko medlo
priporočilo, to je Božji ukaz,
kateremu se je treba pokoravati. 
Kdor ne bo odpustil, mu ne bo 
odpuščeno. Povzeto po: Molimo s Cerkvijo, leto A–4

9. september
PETER KLAVER

Peter  Klaver  je  skoraj  štirideset  let  deloval  med
črnskimi sužnji v pristaniškem mestu Cartagena de
Indias (v današnji Kolumbiji), kamor so jih dovažali
iz  Afrike,  vklenjene  in  sestradane,  do  konca
ponižane.  Bil  je  njihov  prijatelj,  tolažnik  in
pomočnik ter duhovni oče. V teh letih je krstil okoli
300.000 teh nesrečnih ljudi. Sicer pa se je rodil 1580
v preprosti  kmečki družini na severu Španije.  Pri
krstu je dobil ime Juan Pedro. Nadarjeni deček je
šel  v  šole  in  kmalu  se  je  posvetil  bogoslovnemu
študiju. Ko mu je bilo 22 let, je zaprosil za sprejem v
jezuitski red. Med pripravo na redovno življenje je
bil  nekaj časa na otoku Mallorca,  kjer je spoznal
svetniškega osemdesetletnega redovnika, zavodskega
vratarja  brata  Alfonza  Rodrigueza.  Pri  tridesetih
letih  je  odpotoval  v  Ameriko,  da  bi  deloval  kot
misijonar med črnskimi sužnji. Na ta svoj apostolat
se je pripravljal z bogatim duhovnim življenjem in z
vso  ponižnostjo.  Na  prigovarjanje  očeta  Alonsa
Sandovala, apostola črnskih sužnjev, se je leta 1616
dal  posvetiti  v  duhovnika,  da  bi  lahko  svojim
varovancem nudil tudi duhovno pomoč. Od prvega
dne, ko se je na lastne oči prepričal o strašni bedi
črncev, se je dela lotil s tako požrtvovalnostjo, da so
se  mu prijatelji  čudili,  črnci  pa  so ga  vzljubili  in
spoštovali. Zanje je dobil cerkev v mestu in belce, ki
so  ugovarjali,  da  že  ne  bodo  v  cerkvi  skupaj  z
»umazanimi črnci«, zavrnil, da imajo črnci v cerkvi
enake  pravice  kot  njihovi  gospodarji.  Umrl  je  8.
septembra 1654.  Za  svetnika je  bil  razglašen leta

1888. 

Družina je srečna, 
dokler se vsi njeni člani 

zbirajo okoli družinske mize.
 (Janez Oražem)



Spoznal sem, da je najboljša 
vzgojna metoda tista, 

ki omogoča spremljanje mladih 
skozi celo življenje. 

Vzgoja niso navodila, 
ampak hoja z njimi in za njimi.

(Vinko Kobal)

ZAKAJ SE NE ZNAMO
VEČ IGRATI?

Velika izguba, strašno osiromašenje,
če se ne znamo več čuditi,
če se ne znamo več igrati,

če se je izgubila vsa domišljija.
Zdi se mi zelo slabo,

če so danes v glavnem pregnali iz šol
pravljice in čudežen zgodbe,

če univerze postajajo tovarne znanja.
Človeštvo umira

od same učinkovitosti.
Domišljija je pregnana.

Ljudje so načrtno in računalniško
vključeni v delovne procese.

In tu morajo samo eno:
brezhibno delovati.
Zakaj so se morale

vse sanje, igre in domišljija razgubiti
ob hladno preračunanih interesih?

Phil Bosmans, Živi vsak dan

VEROUK: 
V TOREK: 1.R – 13,30 7.R – 14,35     
8.R - 15,40
ČETRTEK: 2R. 4R. - 12.50.      5R, 3R – 13,40
6R. - 14.40, 9R – 15,40

    Kaj je to strah? Od zunaj ga nič ni od znotraj 
pa je votel.
          V cerkvi se zgodi vse mogoče in 
nemogoče. Zakaj še noben mašnik ni padel v 
kelih? Ker je pač kelih   pkelih remajhen.
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