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9-.NED.2.ADV. = BERNARD. SPOVED 7-Za farane
in za pred rojstvom umrle.10.-Štefan Frančiška

Kurnik.starši., Marija Vantur, Julijana Vantur,
Elizabeta Fregl,      Štefan,Roza Erker obl-

10, PON= LORETSKA  8.- n.Brezmadežne,   
11.TOR= DAMAZ        za zdravje

12.SRE= KONRAD  dom v Poljč. 15,30.-, Elizabeta Fregl,      
13.ČET= LUCIJA   8.- po namenu   

14.PET=  DUŠAN   18.-za duhovniške . POKLICE  
15 -SOB= KRISTINA              Ž=16.- Slavko Jančič,

starši Jančič-Draškovič,  pok. Ogrizek
16..NED. 3.ADVENTNA..= ALBINA   7-Za žive in pok.

farane,za večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok,
10.-Pok.Hajšek-Pernat, Vjkica Sagadin,
Karl,Frančiška Olup,    Jože Žolger obl., 

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

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 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.)  
 1,PRVOOBHAJANCI,

2.BIRMANCI,
3.OSTALE DRUŽINE

JEZUSOVA PRISOTNOST 
V SVETI HOSTIJI

S KAKŠNIM SRCEM SPREJEMAM
JEZUSA

»gospod nisem vreden, da prideš pod mojo
streho, ali reci le besedo in moja duša bo

ozdravljena!«
»Glejte Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta!«
»Svet , svet, svet Gospod Bog vsega stvarstva!
Polna so nebesa in zemlje tvoje slave. Hozana
na višavah! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu

Gospodovem! Hozana na višavah!«  
Če hočeš  razveseliti  JEZUSA  in GA

vredno sprejemati,   OSREČITI   GA
OPRAVI   DOBRO SPOVED, 
(ZDAJ ALI PA KJE NA ROMANJU)

BOŽJI NASPROTNIK –Božji in tvoj-moj
sovražnik ne more več mučiti ali ubiti JEZUSA
zato napada nas njegove brate in sestre, otroke

NEBEŠKEGA OČETA. Poskuša nam zamegliti
vero, uničiti upanje in ugasniti ljubezen.

Razpihuje našo lenobo. Dela nas tope, gluhe,
slepe za znamenja svoje ljubezni, npr.:

sporočila o EVHARISTIČNIH ČUDEŽIH
DOSEGLJIVIH na spletu. Potem z branjem
njegove Besede njegovega Pisma in še…

TAKO HUDOBA, KO POČASI
ZASTRUPLJA  NAŠO DUŠO, DUŠI DUHA

IN SLABI VOLJO … PRIZADENE
JEZUSA IN GA ŽALOSTI, MUČI…  

  SMEROKAZI KAKO JAZ OMOGOČAM
BOGU,  DA MI LAHKO POMAGA     NA
POTI V ŽIVLJENJE

1. veruj v Boga (MOLITEV)
2. ne preklinjaj
3. posvečuj Gospodov dan
4. spoštuj očeta in mater,

5. ne ubij,
6. ne nečistuj, 
7. ne kradi,
8. ne laži,
9. spoštuj tujo lastnino,
10. spoštuj telo drugega!

Cerkvene zapovedi: SVETI DUH NAM PO 
CERKVI RAZLAGA BOŽJE ZAPOVEDI
1. posvečuj zapovedane praznike!
2. ob zap.praznikih in nedeljah   bodi 

pobožno pri sv.Maši.
3. posti zap. postne dni.
4. spovej se svojih grehov   vsaj enkrat v 

letu! (MINIMUM)
5. sklepaj zakon   po cerkvenih določbah!

LUKA 3,1-6 PRIPRAVA NA JAVNO
DELOVANJE

Janez Krstnik oznanja
V petnajstem letu vladanja cesarja 

Tiberija, ko je bil Poncij Pilat 
upravitelj Judeje in Heród 
četrtni oblastnik Galileje, 

njegov brat Filip pa 
četrtni oblastnik Iturěje 

in Trahonítide ter
Lizánija 

četrtni oblastnik
Abilene 

in ko sta bila vélika
duhovnika

Hana in Kajfa, je v
puščavi prišla 

http://zupnija.laporje.si/


Božja beseda Janezu, 
Zaharijevemu sinu. 

Prehodil je vso 
jórdansko pokrajino in oznanjal 

krst spreobrnjenja 
v odpuščanje grehov, 

kakor je pisano v knjigi govorov 
preroka Izaija: 

»Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte

njegove steze!«
(Lk 3,1–4)

Lk 3,1–6
KRST SPREOBRNJENJA V ODPUŠČANJE

GREHOV

Janez oznanja krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov. Kaj je greh? Kaj 
odpuščanje? Kaj spreobrnjenje?
Greh je dejanja, ki ga človek stori, čeprav ve,

da ga ne bi bil smel. 
Ko ga stori, ga vznemirja glas vesti in tlači

občutek krivde. Pekoča vest in občutek
krivde sta za verne eden od dokazov, da

zares biva Nekdo, ki je nad njimi, ki jim v srcu
govori in daje vedeti, da so za svoja dejanja

odgovorni.
Mnogi neverni pravijo, da ni nikogar, ki bi jim
v srcu govoril in ki bi mu bili za svoja dejanja
odgovorni. Ne priznavajo ne greha ne krivde.
Tajijo, da bi jih za kaj opominjala vest. 

Ko pa vidimo druge, kako se trudijo pošteno
živeti, težko verjamemo, da bi to počeli, če jih

ne bi k temu navajal glas vesti. In ko vidimo
še druge, kako se pehajo za užitke ter
omamljajo z raznovrstnimi »drogami«

sodobnega časa, sklepamo, da je to njihov
način, kako prevpiti glas vesti.  

Janez oznanja v odpuščanje grehov krst
spreobrnjenja. Ta krst obsega priznanje

grešnega dejanja, obžalovanje tega dejanja,
hotenje, da do takšnih dejanj ne bo več

prihajalo.
 Vsi verski obredi in vse vrste duhovnosti 
človeka samo toliko resnično osvobajajo, 
kolikor ga vodijo k spoznanju in priznanju, da 
se je z grehom ločil od Boga, ki pa je pripravljen 
vsako ločitev odpustiti, če človek greh prizna, ga 
obžaluje ter pokaže voljo za poboljšanje. Samo to
je krst spreobrnjena v odpuščanje grehov, 
samo tako se je mogoče znebiti občutka 
krivde in si pomiriti vest.
Čeprav je Janez v puščavi, ga samo

tisti ne sliši, ki ga noče.
Po: p. F. Cerar: Beseda da Besedo

 Že vse od otroštva je božič zame prav 
poseben praznik, ki sem ga vedno težko 

pričakoval. Po 
pripravah skozi 
adventni čas sem 
božič vedno doživel 
kot izpolnitev, kot 
vrhunec leta. Zato 
bi rad povabil tudi 

tebe, da bi morda že letos praznoval božič
zavestneje, da bi si prav v teh dneh vzel 
čas za pravo skrivnost našega življenja, za
rojstvo, ki naj bi se zgodilo v vsakem 
izmed nas.

Naj v tem adventnem času Božja beseda
nagovarja tvoje hrepenenje in ti pokaže,

kako in s čim ga lahko potešiš. Anselm Grün

3. december
FRANČIŠEK KSAVERIJ

Mladi doktor filozofije in profesor na slavni pariški
univerzi Sorboni, Španec Frančišek Ksaverij, je imel
pred seboj sijajno kariero. Srečanje s človekom, ki je
evangelij vzel zares – to je bil njegov baskovski rojak
Ignacij Lojolski – je njegovo življenjsko pot povsem
obrnilo.  Pustil  je  iskanje  lastne  slave  in  je  svoje
talente  dal  na  razpolago  Bogu.  Odpovedal  se  je
profesuri,  zapustil  Evropo in postal  misijonar,  eden
največjih v zgodovini Cerkve. Skupaj s sv. Terezijo
iz  Lisieuxa  ga  častimo  kot  zavetnika  katoliških
misijonov.  Rodil  se  je  leta  1506.  Leta  1534 pa bil
eden od sedmih mladih mož, ki so se posvetili Bogu
in položili temelje Družbi Jezusovi. Leta 1540, ko je
bil njihov red že potrjen, je papež poslal jezuite, ki jih
je  vodil  Frančišek  Ksaverij,  v  jugovzhodno  Azijo.
Samo na jugu Indije je v enem mesecu krstil več kot
10.000  ljudi.  Tam  je  ustanavljal  tudi  samostanske
postojanke in jih zaupal sodelavcem, sam pa šel dalje.
Leta 1547 je prišel na Japonsko,  a se je vrnil  proti
Kitajski,  da  bi  sprva  tam  oznanjal  evangelij.  Na
Otoku  Sancian  ga  je  napadla  mrzlica.  Umrl  je  2.
decembra  1552,  star  komaj  46  let.  Pokopan  je  v
mestu Goa. Za svetnika pa je bil razglašen 1622.
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