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22-25- SLOMŠKOVA NED. =  MAVRICIJ     7.-za
župljane, za umrle pred rojstvom, Franc, Frančiška

Erker   10.- Franc,Angela Koščak obl.,Marija
Urlep, Marija Vantur, Branko Kušar,Janez Kerec in

sor .,      za domovino.
 23-PON= PIJ  8.- po nam. Brezmadežne              

24.TOR= BL.ANTON M.SLOMŠEK        8.-na čast
bl.A.M.Slomšku, za domovino in cerkev v Sloveniji

25.SRE= SERGIJ   8.- na č.sv.Jožefu
26.ČET=KOZMA IN DAMJAN     8.- v zahvalo MARIJI  
27.PET= VINCENCIJ P. 17.- za d.poklice, Martin Marija

Sagadin
28.SOB=  VENČESLAV  18.-Anton Perkovič   obl.   

29.26-NED= MIHAEL,RAFAEL,GABRIJEL  7.- za farane,,
10.-,Marinka Bračič obl., Jože,Martina Berglez obl.,

TRGATEV stare trte
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

JEZUS:»Kdor je v
najmanjšem zvest, je zvest

tudi v velikem, 
kdor pa je 

v najmanjšem krivičen, 

je krivičen tudi v velikem. 

Če torej niste bili zvesti 
pri ravnanju 

s krivičnim mámonom, 
kdo vam bo zaupal 
resnično dobrino? 
In če niste bili zvesti 

pri tujem, kdo vam bo dal, 
kar je vaše? 

Noben služabnik ne more 
služiti dvema gospodarjema;

ali bo enega sovražil 
in drugega ljubil, 

ali se bo enega držal 
in drugega zaničeval. 
ne morete služiti bogu 

in mámonu.« (Lk 16,10–13)

 JEZUSLk 16,1–13

 »Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi 
v velikem, kdor pa je krivičen v 
najmanjšem, je krivičen tudi  v velikem« (Lk 
16,

Zanesljivost in zvestoba v upravljanju

zemeljskih darov je predpostavka za to, da bo
človek dobro ravnal tudi z duhovnimi 
darovi Boga. Resnični Božji dar je

zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu
daruje ljudem. »In če niste bili zvesti pri

tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« (Lk 16,12)?

Dobrine, ki jih ima človek, ne pripadajo njemu.
Pripadajo Bogu. 

Tisto pravšnje, kar nam odgovarja, kar ustreza
naši naravi, je zveličanje, ki nam ga daruje Bog

v Jezusu.  
Evangelist Luka vidi stvarnost tega sveta. Ne 
demonizira lastnine in denarja. Vendar pa 
zahteva socialno obnašanje. Kdor poseduje 
bogastvo, naj svoje imetje proda in da 
izkupiček ubogim. Jezusove zahteve so bile v 
prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu 
uresničene. Tudi tu se preprosto ne pridiga o 
uboštvu, temveč o skupnosti dobrin. Darovi 
zemlje pripadajo vsem: »Vsi verniki so se 
družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali 
so premoženje in imetje ter od tega delili vsem,
kolikor je kdo potreboval« (Apd 2,44). 
Evangelist Luka ne sledi nikakršnim 
romantičnim idealom uboštva, temveč mu gre 
predvsem za socialno obveznost lastnine in za 
deljenje lastnine, da bi imeli vsi dovolj. Ta ideal,
ki ga je uresničila Pracerkev, si predstavlja 
evangelist tudi za njegov čas. To je ideal, ki 
nagovarja tudi Grke, ki Jezusove besede o 
prodaji vsega imetja prestavlja v položaj grških 
trgovcev in jim kaže pot, kako lahko – ne da bi 
se odpovedali svojemu poklicu – sledijo Jezusu
ter v sledenju Jezusu najdejo pravo svobodo in
resnično življenje. Sodobna teologija 
osvoboditve se upravičeno sklicuje na Luka. 
Lukovo sporočilo prevaja v naš čas. Svetovni 
mir bo v prihodnosti odvisen predvsem od 

SOCIALNA
OBVEZNOST IN

DELJENJE
LASTNINE

Po: A. Grün
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tega, če bo uspela pravična izravnava dobrin. 
Tako je Lukov prevod Jezusovega sporočila 
danes karseda sodoben, ne le za etiko 
posameznika, temveč tudi za politiko ljudstev.

BIRMA –31.V. 2020 10. uRI

PRVO  OBHAJILO –
7.VI. 2020  ob 10.uri

VEROUK

V TOREK     2.R  -5.URO(12,40 – 13,30,)          
6.R  6.URO(13,30,)   7.R 7.URO (14,45-15,30) 

V ČETRTEK                                        
1.R- 5.URO,(12.45 – 13,35) 5.R-5.URO(12.45 –13,35) 

4.R- 6.UR ( 13.45 – 14,30) 3.R-6.URO13,35 – 14.30,)   

8.R.7.UR 14,30 -15,30)     9.R–7.URO 14,30-15,30

 DRAGI STARŠI!
Za dobro sodelovanje pri verouku je NUJNO, da 
otroci pravočasno prihajajo k verouku in da s 
seboj prinašajo učbenike, delovne zvezke ter 
pisala. Otroci naj sproti delajo domače naloge. 
Redno naj hodijo k  sv. mašam. Bodite jim 
vzgled, udeležujte se sv. maše skupaj z otroki. 
Vsako tretjo nedeljo v mesecu bodo otroci še 

posebej pri sv. maši ob 10. uri
sodelovali s petjem, prošnjami,
zahvalami…
 Verouk Vam bova dragi starši
pomagale učiti:   s. Nada
Furman iz Maribora in
katehetinja Melita Rajtmajer
iz Črešnjevca. Pomagajte nama
s svojimi molitvami in s
sodelovanjem pri katehezi vaših
otrok.          Vaši katehistinji.

   VEROUK JE DVAKRAT TEDENSKO:
med TEDNOM 

in v NEDELJO pri sv. maši  

Zakaj prijavljati otroka k verouku posebej, za vsako šolsko 
leto?

Pomagati župniku pri kritju stroškov verouka in   da se
spomniš: 'Ne, kaj mora, kaj zmore mož storiti,  storiti  je

dolžan!' (Simon Gregorčič)č

Otroka rojevaš celo življenje. Vse kaj imaš v srcu, dobro in
tisto manj dobro, celo zlo, se pretaka po neki nevidni

popkovini 
v srce tvojega otroka.

  
ŽIVLJENJE STARŠEV  JE  KNJIGA, 
KI JO OTROCI VSAK DAN BEREJO.

ZAKRAMENTI SO VIDNO ZNAMENJE NEVIDNE
MILOSTI:

SV. MAŠA – EVHARISTIJA  
JE VRHUNEC  BOGOČASTJA. 

V PRESVETI EVHARISTIJI JE  JEZUS 
UČITELJ, ČUDODELNIK, 

ZDRAVNIK DUŠ IN TELES. 
JEZUS, HRANA NAŠIH DUŠ IN TELES. JEZUS

ZADNJE VEČERJE.
JEZUS PREBIČAN, ZASRAMOVAN. JEZUS PRIBIT

NA KRIŽ, USMILJENJE IN NEIZMERNA

DOBROTA. TRIUMF – ZMAGOSLAVJE
LJUBEZNI, USMILJENJA, POKORNOSTI

NEBEŠKEMU OČETU.  JEZUS VSTAJENJA,
VNEBOVHODA. 

'DANA MI JE VSA OBLAST, V
NEBESIH IN NA ZEMLJI'. 

POPOLNI IN EDINI GOSPODAR VSEGA.
JEZUSU V EVHARISTIJI – 

JE VSE USTVARJENO IN VSE V
NJEM BIVA, OBSTAJA. V NJEM 

JE POLNINA BOŽJEGA ŽIVLJENJA.
Anton Martin  Slomšek je  bil  svetniška  osebnost,  se
pravi  osebnost  z  globokim  izkustvom  vere
svojedobnega  sveta,  z  razumevanjem  za  svet  in  z
ljubeznijo  do  njega,  s  široko  odprtostjo  za  navdihe
Svetega  Duha  in  s  čutom  za  razpoznavanje  znamenj
takratnega časa.
Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel
za  vse  in  služil  vsem  v  pristni  zavesti  svojega
poslanstva,  v  dialogu  z  vsem,  kar  je  bilo  takrat  na
pohodu, v odprtem sodelovanju za rast vere, slovenske
besede,  narodne  osveščenosti,  duhovnih,  kulturnih  in
moralnih vrednost. Ni kazal poti,  po kateri sam ne bi
hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi nosil. Kar je
govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre za
harmonično  osebnost  s  treznim  presojanjem  svoje
sedanjosti in s preroškim uvidom v prihodnost. 
Bil  je  svetniška  osebnost  z  ekumenskim  duhom,  z
globoko  ljubeznijo  do  svoje  in  tuje  svobode,  s
samostojnostjo v pokorščini in popolni predanosti Bogu,
Cerkvi in človeku.
Izredne  notranje  moči,  ki  odseva  iz  Slomškovega
življenja, ni mogoče razložiti  drugače kakor z Božjim
posegom  v  njegovo  osebno  življenje  in  z  njegovo
osebno  svetostjo.  To  potrjuje  prepričanje  slovenskega
ljudstva vse od Slomškove smrti do danes.
Narod,  ki  poraja  svetnike,  dokazuje,  da  je  v  svojih
koreninah  zdrav,  saj  se  prav  v  svetnikih  razodevajo
vrline  in  duhovna  moč  vsakega  naroda.  To  nas
obvezuje,  da  ob  blaženem  Slomšku  z  vsemi  močmi
delamo  za  lastno  versko,  kulturno  in  narodnostno
spopolnitev.

Po: F. Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste

!

«VZEMITE IN JEJTE OD
TEGA VSI, TO JE MOJE

TELO, KI SE DAJE
ZA VAS.

VZEMITE IN PITE IZ
NJEGA VSI, TO JE
KELIH  MOJE KRVI,

NOVE IN VEČNE
ZAVEZE, KI SE ZA VAS
IN ZA VSE PRELIVA V

ODPUŠČANJE
GREHOV«
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