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

9-PON= PETER KLAVER        8.- po nam. Brezmadežne              
10-TOR= LEPOSLAVA   8.-- na č Sv.Duhu, 

11.SRE= PROT IN HIJACINT   dom Poljč.15,30.- po nam.
12.ČET=IME MARIJINO  18.- v zahvalo MARIJI  

13- PET= JANEZ ZLATOUSTI               18.-za d.poklice
Marija Vantur

14-SOB=  POVIŠANJE SV.KRIŽA18.- starše,brate in
sestre Čebular                   

15.24-VEROUČNA NED= ŽALOSTNA MB  7.- za
farane,, Franc, Tilčka,str.Kramberger-Jerič, Anton,

Franc, Alojzija Ganzitti,bate in sestre,  10. –Katarina
Hajšek obl.,  Karl Brglez,

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:  V TOREK                                                 
2.R  - 12,40 – 13,30,     6.R  13,30,   7.R 14,456,R 6.UR- 

V ČETRTEK                                                               
1, R- 12.45 – 13,35       4.R 13.45 – 14,30             
5.R- 12.45 – 13,35        3.R  13,35 – 14.30,        
8.R. 14,30  IN                9.R – 7. URO 15,

(bl. Anton Martin Slomšek)

Je v mladih letih setev, 

bo v starih dobra žetev.

(Lk 14,26–27.33)

JEZUS »Če kdo pride k meni in 
ne sovraži svojega očeta, matere,

žene, otrok, 
bratov, sester in celo 

svojega življenja, 
ne more biti moj učenec. 

Kdor ne nosi svojega križa 
in ne hodi za menoj, 

ne more biti moj učenec. 
Takó torej 

nobeden izmed vas, 
ki se ne odpove vsemu, 

kar ima, 
ne more biti moj učenec.«

Lk 14,25–33

ČE KDO HOČE … ODPOVED, KI BOGATI

Ljubezen  do  očeta,  matere  in  drugih
domačih nam je dana po naravi in je velika
vrednota. Za kaj vse bi bili prikrajšani, če nam
ne bi bila dana. 
Največ sreče doživi človek prav v družini, ki je v

njej rastel,
in potem v tisti, ki jo je sam ustanovil.

Če je kje na zemlji košček raja, je to
lahko le v družini, kjer se imajo radi.

Da je družina srečna, pa so poleg ljubezni in
razumevanja potrebne še najosnovnejše

dobrine prebivanja in preživljanja.
Za Jezusom gre velika množica. Pričakovati bi
bilo,  da  bo  izkoristil  priložnost  ter  imel
navdušujoč govor,  s katerim bo ljudi  še bolj
pritegnil  in  jim  obljubil,  kaj  vse  velikega  in
dobrega jih čaka, če postanejo njegovi učenci.
On pa jim govori nekaj povsem drugega, celo
nasprotnega: njegov učenec more biti le tisti, ki
je  zaradi  njega  pripravljen  pustiti  očeta  in
mater,  ženo in  otroke,  brate in  sestre in  se
poleg tega odpovedati sploh vsemu, kar ima ali
bi mogel imeti, celo lastnemu življenju.
Družinske vezi so nekaj velikega in lepega, a
same povedo, kaj so: vezi. V tem je njihova
slaba stran. Vežejo! Za Jezusom pa ne moreš,
če si na karkoli navezan. Za njim moreš le, če
si vsega prost, če si pripravljen pretrgati vse
vezi,  se  vsega  osvoboditi,  vse  njemu
zapostaviti  in  zgolj  v  tem  pomenu
»zasovražiti«.
Jezus ni bil poročen, ni imel otrok, ni
si pridobil premoženja, celo svoji volji

se je odpovedal, ko jo je združil z
Očetovo. 

In vendar: on, ki ni imel nič, je prinesel zaklade,
ki jih ne morejo uničiti ne molji ne rja. On, ki ni
imel lastne družine, je postal nosilec življenja

vsem, ki prihajajo k njemu. 
Življenje, ki je zapustilo vse, da bi se moglo darovati
Božji volji, se je izkazalo za najbogatejše, najširše in

najbolj osrečujoče. 
Ne le zanj, temveč za vse, ki gredo iskreno za

njim.

»Če kdo hoče …« Nihče ni primoran!
Tisti  pa,  ki  hoče,  naj  od vsega predložnega
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doseže toliko, kolikor je v njegovi moči.
Po: Beseda da Besedo

APOSTOL PAVEL FILEMONU, kako naj
sprejme pobeglega sužnja Onezima : Morda
je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi
ga spet pridobil za zmeraj, in sicer ne več
kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata,
nadvse ljubega najprej meni, še koliko bolj
pa tebi, tako v mesu kot v Gospodu.
Če me imaš torej za družabnika, ga sprejmi
kakor mene. 
Flm, 1, 15–17

Za  vsak  problem:  dokumenti,  študijska
srečanja, sprevodi, mnogo govorjenja.
Pavel  ne  gre po tej  poti.  Prijatelju  pošilja
nazaj sužnja,  ki  je pobegnil,  s  sporočilom:
»Sprejmi ga kakor mene«.
In z le nekaj besedami pri koreninah 
spodkoplje suženjstvo, ki ga je 
predkrščanski svet imel za nujno 
potrebno. 

Le nekaj besed je dovolj, da je apostol Pavel
obravnaval sužnja kot brata; z dejanji

postanejo vse neskončno dolge razprave
odveč.

Več dejanj, manj dokumentov,
manj pridig; to mora biti naloga

kristjanov v družbi.
Suženjstvo.

Danes se malokdo zaveda, da ga je 
izkoreninilo krščanstvo in da znova preti, če 
krščanstvo izginja.  

Rekli boste: »beži no, pRoti
suženjstvu je dovolj demokRatična

miselnost.«
Brez Kristusa demokratična miselnost 
izhlapi in se vrne v obliki trgovine z 
otroki, prostitucije, izkoriščanja. 

»Ampak to se dogaja
 v nedemokratičnih državah ...«

otRoci za pResajanje oRganov,
ženske za na cesto,

 reveži za izkoriščanje 
pripadajo nedemokratičnim državam, 

v sužnje pa jih spreminjajo prebivalci
demokratičnih držav.  

in če to ni suženjstvo, ki se vRača ...
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Angel varuh       Kje je,
kje, moj angel varuh?
Ali ves čas ob meni stoji?
Ali stopa v moje stopinje,
ali v moji postelji spi?

Kakšen pa je angel varuh?
Ali  je  toliko  star  kakor
jaz?
Ali  je  rasel  v  nebeški
družini,
iz  večnosti  stopil  v
zemeljski čas?

Angel, tvoj angel, je čista svetloba.
Po Božji ljubezni zate skrbi.
K tebi iz raja ta angel prihaja,
s teboj bo prehodil vse tvoje poti.
B. Golob, Iz Božje roke za otroke

PARLAMENT –  V  parlamentu  vpraša  poslušalec
svojega  soseda:  »Koliko  časa  zdaj  že  govori  ta
poslanec?« – »Dobre  pol ure.« – »O čem pa  govori?« –
»Tega pa še ni povedal.«

7. september
REGINA

Devica  in  mučenca  Regina  je  bila  doma  iz
Francije,  natančneje  iz  Burgundije.  O  njej  je
znano  zelo  malo.  Njeno  življenje  in  njeno
mučeništvo sta obdani z legendami. Zelo verjetno
je, da je darovala svoje življenje za Kristusa okoli
leta 300 v mestu Alise v sedanji Franciji, tedanji
Galiji.  Z  najrazličnejšimi  mukami  so  jo  hoteli
oblastniki pripraviti do tega, da bi zatajila svojo
vero, toda Regina je junaško vztrajala, zato je bila
obsojena  na  smrt  z  obglavljenjem.  Leta  864 so
njene  relikvije  prenesli  v  mesto  Flavigny-sur-
Ozerain.  Sicer  pa legenda pripoveduje,  da bi  je
bila Regina hčerka uglednega moža iz Burgundije,
ki pa je bil zakrknjen pogan. Mati je ob njenem
rojstvu umrla, zato je oče deklici poiskal dojiljo,
ki  je  živela  na  podeželju  in  je  bila  goreča
kristjanka. Deklico je dala krstiti in pripovedovala
ji je o Jezusu in o številnih junaških mučencih, ki
so umrli iz ljubezni do njega. Ko je oče prišel po
svojo hčerko, je bil silno ponosen, kajti razcvetela
se je v pravo lepotico.  Oče jo je želel predati v
zakon z visokim rimskih uradnikom, a se ni želela
odpovedati  krščanski  veri.  Zaprli  so  jo  in  jo
mučili. Ker se tudi s tem ni odpovedala svoji trdni
veri, jo je dal rimski uradnik obglaviti.

PLAVALNI TEČAJ – V novem šolskem letu
so Urbana vpisali v plavalno šolo. Po kakšne
pol ure prvega treninga, Urban reče vaditelju:
»Učitelj,  jaz  grem domov.« –  »Urban pa saj
smo komaj začeli! Kaj je narobe, da hočeš kar
oditi?« – »Nisem več žejen!«
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