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23-.NED.4.ADV. = JANEZ KANCIJ 7-Za farane in za
pred r.umrle,.Tilka,Franci, starši Kramberger-Jerič,

10.-Štefan Rak, starši, pok.Auer,Francka Kolar, .,
Marija Vantur, Julijana Vantur,  

24, PON= ADAM in EVA   8.- n.Brezmadežne ,
Ž=21.-Ljudmila,Janez Dovnik, Jožef Žolger,Alojz, Amalija

Ganzitti, Tinka,Feliks Zelenko,Štefko,starši.Leskovar
Elizabeta,Jakob,Mihael Orešič,Francka Ivan Hren,

24.-Marija,Štefan Jug, Jernej Hostej
25.TOR= BOŽIČ    8.- za farane, za večni mir

otrok,ki so morali umreti pred rojstvom  10.-Angela,
Franc Koščak,  Rudi Amon,starši Potočnik-Macuh-

Kosi, Bojan Sinič. BLAGOSLOV OTROK

26.SRE= ŠTEFAN      8.-za DOMOVINO SLOVENIJO,
za pozabljene žive in mrtve v teh dneh

K=10.- Filip,Štefka Košič     BLAGOSLOV DRUŽIN – 

27.ČET= JANEZ EV.AP.  8.- Mariji v zahvalo,   
28.PET= NEDOL OTROCI  18.- duh.POKL.,Slavko

Jančič  

29 -SOB=DAVID, TOMAŽ BECKET 8.- v zahvalo
30..NED. = ALBINA   7-Za žive in pok. farane,za

večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok Jože Kampuš
obl.,,     10.-Ana-Marija in za blagoslov, Peter Blažič, 
31.PON.=SIVESTER   9.-Franc,Branko,Štefan Kušar
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

 
V NED.30.XII. PO SV. MAŠI OB 10. URI BO

BOŽIČNI KONCERT STANETA VIDMARJA.

ADVENT:BI RAD VIDEL? ODPRI TOREJ OČI! 

. 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.

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

Kaj nam ni dal znamenje svoje
PRISOTNOSTI do konca časov v
svojih zakramentih, posebej še

   v SVETI   HOSTIJI.   

Poglejmo 
prićevanja znanstvenikov: Dr. 

RIKARDFO CASTAGNON 
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
HVALJENO IN   ČEŠČENO  

PRESVETO REŠNJE
TELO

MARIJA ROMARICA že 2018 let nosi
JEZUSA po poteh sveta od vrat do

vrat, od srca do srca. ŽELI  GA
PRINESTI TUDI V TVOJ DOM V

http://zupnija.laporje.si/


PODOBI, KI SI JO JE NADELA V FATIMI
1917 LETA. 

(vesel bom, če me pokličeš, ko bo MARIJINA PODOBA
pri tebi. Skupaj bomo molili in blagoslovili družino in

dom.-brez gostije prosim.)  

LUKA  1,39–43) PO ANGELOVEM OZNANJENJU

  je Marija vstala in se 
v naglici odpravila v gore, 
v mesto na Judovem. 
Stopila je v Zaharijevo

hišo 
in pozdravila Elizabeto.

Ko je Elizabeta zaslišala 
Marijin pozdrav, se je dete 

veselo zganílo v njenem telesu. 
Elizabeta je polna Svetega Duha 
na ves glas vzkliknila in rekla:

»Blagoslovljena ti 
med ženami, in 

blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod
meni to, 

da pride k meni 
mati mojega Gospoda?

(Lk 1,39–43)

Bratje in sestre, veselíte se v Gospodu
zmeraj; ponavljam vam, veselite se.

Vaša dobrota
 naj bo znana vsem ljudem.

Gospod je blizu. (Flp, 4,4)

. Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Tiste dni je
Marija vstala
in se v naglici
odpravila v

gore,
v mesto na

Judovem.. (Lk,1,39) 
Popelji nas na

svojo pot, Marija.

Ti ne držiš zase angelovega oznanila
in Božjega daru, ki je vzcvetel pod

tvojim srcem.
V naglici se odpraviš k Elizabeti;

njeno življenje in njen dom
sta čakala tvoje veselje in tvoje služenje.

Popelji nas na svojo pot, Marija.

Na ulicah, po hišah, na delovnih mestih in
na krajih druženja …

nas čaka toliko Elizabet.
Vrzi nas ven iz zakristij, s simpozijev za

vedno iste izbrance,
iz zaprtih in zadušljivih skupin, iz vere za

našo rabo in potrebo.

Popelji nas na svojo pot, Marija.
Svet čaka na naš obisk,

na naše oznanilo, naše služenje.
Svet čaka,

da
postanemo
kvas, sol in

luč.

Popelji nas na svojo pot, Marija

YOUCAT – katekizem za mlade

Kakšen pomen imajo v zakonu otroci?

Otrok je Božja stvaritev in Božji dar, ki
po ljubezni svojih staršev pride na svet. 
(KKC 2378, 2398)

Prava ljubezen ne vodi k temu, da bi se zakonski par
zaprl vase. Ljubezen se odpre otroku. Otrok, ki je bil

spočet in rojen, ni bil »narejen«, tudi ni rezultat
števila očetovih in materinih genov. Je popolnoma
nova in edinstvena, z lastno dušo opremljena Božja
stvaritev. Otrok torej ne pripada povsem staršem in

ni njihova izključna last.

*  *  *
Na dan pred božičnim praznikom se Cerkev spominja

svetopisemskih prvih staršev človeškega rodu – Adama
in Eve. Ime Adam pomeni ‘zemljan’ ali ‘prebivalec

Zemlje’, ime Eva pa ‘tista, ki daje
življenje’ ali ‘mati vseh živih’. Ob

njuni usodi spoznavamo resnico,
da je za velik greh (četudi

enkraten) treba delati pokoro s
trdim delom vse življenje. Današnji dan je simboličnega

pomena: srečujeta se stari Adam in novi Adam – Kristus,
prva Eva in druga Eva – Marija. Njima, ki sta človeštvu

nakopala prekletstvo, stojita nasproti Odrešenik in Marija
kot soodrešiteljica.  Cerkev v Adamovem grehu vidi

‘srečno krivdo’, ki nam je prinesla Odrešenika. Odrešeni
in od Boga z njegovim lastnim življenjem hranjeni

človek stoji višje, kot je stal prvi človek pred grehom.
V Svetem pismu stare in nove zaveze je polno mest, ki se

nanašajo na prvi človeški par. Evangelist Luka navaja
Kristusov rodovnik do Adama, da bi pokazal, da je

Kristus našega rodu. V pismih apostola Pavla je Adam
simbol telesnega življenja in krivde, Kristus pa simbol

opravičenja in nadnaravnega življenja.

24. december
ADAM IN EVA
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