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2..NED. 1.ADVENTNA..= NATALIJA    7-Za žive in
pok. farane,za večni pokoj pred rojstvom umrlih

otrok,     10.-Franc,Frančiška Meglič, Stanislav Jug,
Anton Ačko, Leopold,Terezija Pušnik obl., 

.3, PON= FRANČIŠEK KSAVER 8.- n.Brezmadežne,   
4.TOR= BARBARA   17.-Bojana Rak 

5.SRE= KRISPINA(PINA)  rekol.duh.P./17.-po.nam Jel., 
6.ČET= NIKOLAJ-MIKLAVŽ   17.-za duhovniške . POKLICE

Ljudmila Šela 
7.PET= AMBROŽ   8.- po namenu   

8 -SOB= BREZMADEŽNA DM    8.-v zahvalo.
Ž=16.- Zvonko Korošec 

 9-.NED= BERNARD. SPOVED 7-Za farane in za
pred rojstvom umrle.10.-Štefan Frančiška Kurnik.starši.,

Marija Vantur, Julijana Vantur, Elizabeta Fregl,      
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

MIKLAVŽ PRIDE RAZVESELIT OTROKE V
SREDO 5.XII.18 ob 17.URI.. Prinesel bo svoje

darove in darove, ki so svojim otrokom
pripravili starši v vrednosti 10.€. …. 

STARŠI, PRIJAVITE SVOJE OTROKE,, TUDI TISTE,KI SO V VIŠJIH
RAZREDIH.  

ADVENT: 

Kristjani pa z izrazom „advent“

označujemo prihod Boga in njegovo
prisotnost v svetu. Gre za skrivnost, ki
zaobjema ves kozmos in zgodovino in

obsega dva vrhunska trenutka. 
To sta prvi  in drugi Kristusov

prihod. 

Prvi  prihod je UČLOVEČENJE,
drugi je njegova 

SLOVESNA VRNITEV 
ob koncu časov. 

Zato Cerkev Jezusov prihod pri akuje vč
čuječnosti in dejavnosti.

A D V E N T  !?!? 
Kaj se Jezus ni rodil pred 2018 leti?

Kaj nam ni dal znamenje svoje
PRISOTNOSTI do konca asov vč
svojih zakramentih, posebej še

   v SVETI HOSTIJI.   

Poglejmo prićevanja znanstvenikov: 

VEČ NA   Google EVHARISTIJA ČUDEŽI

»…vzorci izhajajo iz hostije. To je slepi test 
in laborantu daš vzorec, da ga analizira in 
nobenih drugih podatkov. 
Kaj so bili rezultati?
»Gospod doktor, vzorci, ki ste nam jih 
prinesli, so mišično tkivo srca. Mišice 
miokarda levega ventrikla.« 

zelo znan prof. dr. Frederich Zugibe. Dali smo mu
vzorec in je rekel: »Oseba, ki je imela to srce,

je morala biti zelo maltretirana, ker je
njegovo srce pokazalo, da je bil zelo

pretepen. Bil je mučen.«… 
»Toda nekaj pa mi moraš razložiti: kako

je možno, da je med tem, ko sem jaz
proučeval ta vzorec, tkivo utripalo in bilo.

Torej mi razloži, kako si lahko vzel ven
srce mrtvega moškega in mi prinesel še
živega v NewYork v moj laboratorij?«…
»Prof. Zugibe, to ni to, kar vi mislite, to je posvečena

hostija, ki je pričela krvaveti.« 
»…Če greste v Lanciano, ga lahko vidite….

Škofijska konf. V Italiji Je v 1970. -  Poudarjam, to
se je zgodilo v 8. stoletju in se ohranilo - Povabila

dr. Linolli-ja, eksperta v biokemiji in patologiji, da
prouči vzorec. Povedal je, da je to »srčna mišica,
enako kot vzorec, ki ga imate«. Zato vzorec, ki

ga imam iz 90. iz Buenos Airesa, je isti…
pripada isti osebi. Kaj meniš?«

    »Ura je že, da se zbudite iz
spanja,« (RIMLJANOM 13,11-12)

JEZUS JE ŽE 2018 LET TUKAJ, 
 ŽIV  V SVETI HOSTIJI

Tisti čas je Jezus 
rekel svojim učencem: (Lk 21,25.27–28)

»Znamenja bodo 
na soncu, luni
in zvezdah. 

Na zemlji bo
stiska med

narodi 

http://zupnija.laporje.si/


v zmedi zaradi 
bučanja morja in valov. 

In tedaj bodo videli 
Sina človekovega priti na

oblaku 
z močjo in veliko slavo. 
Ko se bo to začelo dogajati, 

se vzravnajte in dvignite glave, 
kajti vaše odrešenje se približuje.«

Lk 21,25–28.34–36
GOSPOD PRIHAJA

Beseda „advent“ pomeni „prihod“ ali
„prisotnost“. V antičnem svetu je

označevala prihod kralja ali cesarja v
neko pokrajino. Kristjani pa z izrazom
„advent“ označujemo prihod Boga in

njegovo prisotnost v svetu. 

Gre za skrivnost, ki zaobjema ves
kozmos in zgodovino in obsega dva
vrhunska trenutka. To sta prvi in

drugi Kristusov prihod. Prvi
prihod je učlovečenje, drugi je
njegova slovesna vrnitev ob

koncu časov. 

Zato Cerkev Jezusov prihod pričakuje v
čuječnosti in dejavnosti. K temu nas

danes spodbuja Božja beseda, ki nam
govori, kako naj se vedemo, da bomo

pripravljeni na Gospodov prihod. V
Lukovem evangeliju Jezus učencem

pravi:
 »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z

razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi
skrbmi ..., bedite in vsak čas molíte« (Lk 21,34–

Torej, zmernost in molitev. 
Apostol Pavel dodaja povabilo k rasti 
v preobilju ljubezni, s katero naj 
ljubimo drug drugega in vse … tako 
da bi Gospod naša srca utrdil, da 
bodo neoporečna v svetosti 

(prim. 1 Tes 3,12–13).

Sredi pretresov sveta ali puščave
brezbrižnosti in materializma

kristjani prejemamo odrešenje od
Boga in o njem pričujejo z

drugačnim načinom življenja.

Tako smo podobni mestu, ki
stoji na gori.     Skupnost vernih  
je namreč znamenje Božje

ljubezni, njegove pravičnosti,
ki je „že“ prisotna v zgodovini,

ki pa „še ni“ popolnoma
uresničena. 

Zato jo je treba vedno pričakovati, zanjo
prositi in potrpežljivo in pogumno iskati.

V Mariji, ki v polnosti uteleša duha 
adventa, za katerega je značilno 
poslušanje Boga, je ena sama 
globoka želja izpolnjevati njegovo 

voljo, veselo služenje bližnjemu. Njej 
se pustimo voditi, da nas Bog, ki 
prihaja, ne bi našel zaprtih in 
raztresenih, temveč bo lahko v vsakem 
izmed nas vsaj nekoliko razširil svoje 
kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru.

Po: Benedikt XVI.

Očala škofa Miklavža
Verjamem v škofa Miklavža. 

Ne v tistega Miklavža po trgovinah, 
ne v rdečega Božička s svetlečo

reklamo,
 ki skrbi le za večjo prodajo. 

Pravi Miklavž je v veliki nevarnosti,
 da ga bo reklama ubila. 

Čudež spontane dobrote do vseh otrok sveta  
je danes skoraj oropan svoje pristnosti.

Verjamem v škofa Miklavža, 
ki že stoletja širi med ljudmi 

duha dobrote in ljubezni. 
Šesti december je dan čudežev. 

Mali vriskajo in plešejo od veselja, 
veliki uživajo v veselju otrok. 

In ta čudež se lahko dogaja vsak dan – 
pa ne samo za otroke.

Zato prosim svetega škofa, 
naj podarja očala velikim ljudem, 

prav posebna očala, 
da bodo z njimi manj gledali na svoj »jaz«

 in več po drugih ljudeh: 
doma, na delu, v javnosti, povsod.

Zanje prosim za dar dobrega srca. Phil Bosmans

VOZNICA –  »Gospa  Štiglic,  najbolje  bo,  da  vam  vzamemo  vozniško
dovoljenje,« pravi sodnik za prekrške. Ta mesec ste povozili že 4 pešce.«
– »Koliko pa se jih sme?«
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