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 1,XII-1.ADVENTNA NED= ELIGIJ 7-za župljane za
otroke umrle pred rojst.10.-Pavel Bukovec,Franc

sor.  Frančiška Erker Karl Brglez,Leopold,Terezija
Pušnik  

2-PON= BIBIJANA (ŽIVA)   8.- po nam.  Brezmadežne               
3.TOR= FRANČIŠEK KSAVER    8.- po nam

4.SRE= BARBARA   8.- po nam     
5.ČET=SAVA.KRISPINA   8.- po nam

18.-OBISK MIKLAVŽA   
6.PET=MIKLAVŽ (NIKOLAJ 17-mol.ura,za duh.po

nam..
7.SOB= AMBROŽ          Ž= 15.-Mirko Dovnik,

Anton Primožič,  Albin Pernat,                    
8.2-A-NED=BREZMADEŽNA DM  .  7.- za farane, za
večni mir pred rojstvom umrlih otrok,    10.- Alojzij,

Jože Fras,  Albin Pernat, Danilo Florjančič,
Po namenu dobrotnikov,     

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

SVET, SVET. SVET                   GOSPOD  BOG VSEGA
SVARSTVA,   BLAGOSLOVLJEN. KI PRIHAJA           V
IMENU GOSPODOVEM!           HOZANA NA VIŠAVAH!

BLAGOR TISTIM,  KI PRIPRAVLJAJO  SVOJA SRCA NA
JEZUSOV PRIHOD.    VZEMITE IN JEJTE!«   VZEMITE IN

PIJTE, TO JE MOJA KRI,   NOVE IN VEČNE ZAVEZE!«     
SKRIVNOST VERE.

MARIJA ROMARICA  BO ROMALA PO NAŠI
ŽUPNIJI V ADVENTNEM ČASU: in to v treh

podobah – po ABECEDDNEM REDU- 1.za
prvoobhajance,  2.za birmance

IN   3. ostale družine. NAČIN MOLITVE IZBERITE
SAMI. NA PRILOŽENIH BROŠURAH SO SAMO PREDLOGI.

NPR.: Mali rožni venec in podobno.

DRUŽINA.
KI SKUPAJ MOLI.    SKUPAJ TUDI OSTANE.

Bodite torej budni, 
ker ne veste, katerega dne 

pride vaš Gospod! Vedite pa: 
ko bi hišni gospodar vedel, 
ob kateri straži pride tat, 

bi ostal buden in ne bi pústil 
vlomíti v svojo hišo. 

Zato bodite 
tudi vi pripravljeni, 

kajti ob uri, ko ne
pričakujete, 
bo prišel Sin
človekov.«

(Mt 24,42–44)

Mt 24,37–44

ALI JE TVOJE ZVELIČANJE
KAJ BLIŽJE?

Stari Latinci so imeli pregovor: "Ponavljanje je mati 

učenosti." Ponavljanju v življenju nismo preveč 
naklonjeni. Če velikokrat slišimo iste stvari, na primer 
Božjo besedo pri maši, sami pri sebi mislimo ali tudi 
rečemo: C"To smo že neštetokrat slišali! To nam 
nič ne pove!" erkev kot modra vzgojiteljica pa vztraja 
pri preskušeni metodi ponavljanja, zato nas z današnjo
nedeljo vabi na ponoven začetek v Jezusovi šoli. 
Začenjamo novo bogoslužno leto. Bog ne daj, da bi 
morali letos iti nazaj v isti razred kot lani, ker v tem 

letu, ki se končuje, nismo nič napredovali! Ali je bila 

Božja beseda, ki smo jo poslušali dvainpetdeset 

nedelj pa še nekaj praznikov, govorjenje v prazno? 

Mar zakramenti, ki smo jih prejemali, niso rodili 

nobenega sadu v našem življenju? Če smo z 

Božjo milostjo vsaj malo sodelovali, se je moralo

nekaj  premakniti.

Tudi novo cerkveno leto, ki ga začenjamo, naj pomeni
za nas korak naprej h Kristusu, k našemu odrešenju, k

naši človeški in krščanski zrelosti. "Čas je že, da od
spanja vstanemo," nam kliče apostol Pavel v

drugem berilu današnje nedelje. "Naše zveličanje
je bližje kot tedaj, ko smo vero prejeli." Bližina

odrešenja se kaže v tem, da ne živimo po svojih
nagonih in strasteh, ampak si "nadenemo

Gospoda Jezusa Kristusa". Jezus je naš vzornik in
vzorec odrešenega človeka. Njegova podoba se

more zarisati in izpopolnjevati v nas   le z našim      
prizadevanjem, z   našim sodelovanjem  .   Sveti

Avguštin, ki so ga k spreobrnitvi in svetništvu
poklicale prav te besede, ki jih slišim

o v drugem berilu današnje nedelje, je zapisal: 

"Bog nas je ustvaril brez nas, toda
zveličal nas ne bo brez nas."

Kristus ni prišel reševat človeka
obveznosti od zemeljskih, vsakdanjih
nalog, prišel mu je pokazat, kako se
izpolnjevanje teh nalog spremeni v
odreševanje samega sebe in drugih
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. Srečanje s Kristusom daje človeku
čisto nov pogled na življenje.

Po: S. Čuk

Kristusov dan se bliža AP.PAVEL RIMLJANOM 13,11-14)

11 Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je
že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev

bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli.  
da se zbudite različica da se zbudimo.

12 Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal.
Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči 

dan tj. dan Gospodovega drugega prihoda.
13 Živimo pošteno, kakor se podnevi spodobi: ne v

požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah in v
razuzdanosti, ne v prepirljivosti in v nevoščljivosti.  

 14 Pač pa si oblecite Gospoda Jezusa Kristusa in ne
skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem.

oblecite Gospoda: »obleči Kristusa« označuje bližino in ne samo
zunanji odnos. Za Pavla ima več pomenov: najprej mistično
odetost v Boga, dar milosti, sprejet po veri v Kristusa, nato
zedinjenje z njim v skrivnosti krsta in evharistije ter končno
krščansko življenje v »skupnem etosu z Bogom« (Ignacij

Antiohijski). »Tako govorimo tudi o prijateljih: ta je oblekel onega
in s tem izrekamo veliko ljubezen in neprestano sobivanje«

(Janez Zlatousti). - da bi stregli njegovim poželenjem db. zavoljo
poželenj.

MOLITEV PRED PODOBO ŽALOSTNE
BOŽJE MATERE NA POKOPALIŠČU.

ŽALOSTNA MATI!  Pod Sinovim
križem si postala naša mati, MATI

MILOSTI BOŽJE. Sprejela si v svoje
naročje svojega mrtvega Sina Jezusa,

sprejmi na SVOJE PREBODENO
SRCE tudi nas. 

Ne dovoli, naša MATI, da bi nosili v
sebi mrtvo dušo, ne dopusti, da bi

postali ŽIVI MRTVECI. 

Moja duša je mrtva, če sem pozabil,
beri zanemaril: SEDEM SVETIH
ZAKRAMENTOV,  deset BOŽJIH

ZAPOVEDI, pet cerkvenih zapovedi,
SEDEM GLAVNIH GREHOV, 

Ne dovoli, da bi bili živi mrtveci! 
Prosimo te, sprejmi v svoje naročje

naše rajne,  to pokopališče,  kjer čakajo
vstajenje naši rajni,  sprejmi vse te
poti,  ki vodijo do njihovih grobov! 

TEBI JIH PRIPOROČAMO.
Glej, te poti  še spijo, ko se mi

prerivamo s svojimi avtomobili,
prosimo te, prebudi, obnovi   te  ceste,

po katerih smo vozili s kravjimi
vpregami do nedavna še neki od nas,

da bi mi zdaj, v teh naših,
spremenjenih časih varno prihajali s

svojimi motornimi vozili
 do  njihovih grobov.

Ob  koncu  sedanjih  dni  bo  napočilo  veliko
jutro,  ko  nas  bo  trobenta  vsemogočnega
Boga  zbudila  k  novemu  življenju,  pa  tudi
klicala k sodbi. Poskrbite, da vas bom mogel
tisti  dan  vse  privesti  pred  vsevednega
Sodnika in reči:  Vsi so tukaj! Takrat bo res
čast Bogu na višavah in mir ljudem!bl. Anton
Martin Slomšek

Če je Jezus bil, kakor je res bil, pravi človek, ni
mogel ostati brezbrižen ob privlačni zamisli, da
bi ga postavili  za kralja.  Toda v njem je bila
močnejša  zavest  o  njegovi  poklicanosti,  o

njegovem poslanstvu: privesti može in žene do
tega,  da  bodo  častili  edinega  Boga  in  samo
njega.  Le  kako  bi  mogel,  še  naprej  govoriti
ljudem: »Ne morete služiti Bogu
in denarju« (prim. Mt 6,24), če
bi pristal na to, da sede v fotelj,
iz  katerega  bi  gledal,  kako  se
pred njim upogibajo kolena?
Ampak  postati  kralj  je  tako
mikavno!
Če bi imel v rokah oblast, ali ne
bi bilo lažje doseči, da bi ljudje sprejeli njegovo
sporočilo? Z dobro izurjeno vojsko ob sebi, ali
se ne bi takoj povečalo število njegovih učencev?
Ali z mečem v roki ne bi bilo njegovo sporočilo
bolj prepričljivo?
Ne, Jezus ni izbral te poti! Res je privolil, da ga

Pilat imenuje »kralj« in se je priznaval za kralja
– o 

tem ni  dvoma.  Toda šele  tedaj,  ko  ni  bilo  več
nobene nevarnosti, da bi ga postavljali nasproti
Bogu,  in  ko  nihče  več  ni  mogel  dvomiti,  da
izpolnjuje  Očetovo  voljo,  ki  jo  je  sprejel  v
dramatičnih trenutkih na vrtu Getsemani. 

Bog, naš Oče,  slavimo te, molimo te in
poveličujemo.

Zahvaljujemo se ti za vse
milosti, ki jih dan za dnem

prejema naša družina. 
Polni zaupanja te prosimo, 

blagoslovi ta adventni
venec 

(to adventno znamenje).  
Daj, da nas bo povezal med seboj in s teboj, 
da se bomo tako dobro pripravili na prihod 

našega Gospoda Jezusa Kristusa, 
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.Amen 

JEZUSOV
DRUGI

PRIHOD
-   JEZUS
KRALJ 
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