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14-28.NED= KALIST I P 7-Za farane in za pred rojstvom
umrle farane,    10.- Jožef,Martina Berglez obl.,

Terezija,Cvetko,Albin Leskovar
15. PON= TEREZIJA VELIKA   8.- n.Brezmadežne,   

16.TOR= GAL, MARJETA        8.- po namenu
17.SRE= IGNACIJ ANTIOHIJSKI         8.- po namenu 

18.ČET= LUKA EV.  8.- po namenu
19. PET= PAVEL OD KRIŽA  18.-za d. POKLICE, po namenu    

20- SOB= IRENA         18.- Angela, Bela  Bukvič
21..MISIJONSKA NED.= URŠULA     7-Za žive in pok.

farane,     Franci,Tilčka, starši Kramberger,Jerič
10.- Danijel Gumzej obl., Julijana Vantur,

Amalija Španring   Bojan Sinič
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

1.R.petek-12,5  2.R.13,20., 5.R.petek13,10,6.R 13,50 
3.R.četrtek13.10., 4.R.13,10. 
TOREJ: V ČET.: R.3,4,7,8./         V PET.:1,2,5,6,9   

vpis  OB NED.,23IX po 1.in2.maši, v
Slomš.domu. za stroške verouka 30.+5€,/

2.o.15+5€,/ 3.o.0.+5€  (DELOVNI ZVEZEK od 1-do 9.r. 5€)                         
 N.B.: STARŠI SAMI pridite vpisat otroka, zaradi novih evr.

predpisov  o varovanju os.podatkov.

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA:

JEZUS: NAJ NAM POMNOŽI VERO,
UTRDI UPANJE,  VŽGE LJUBEZEN!

MOLITEV ROŽNEGA VENCA

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas 
peklenskega ognja in odreši vse duše, posebej 
še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega 
usmiljenja.

Povzeto po: Youcat – Molitvenik za mlade

Na koncu dodamo:
»Pozdravljena Kraljica, mati usmiljenja,

življenje, sladkost in upanje naše
pozdravljena!  K tebi vpijemo izgnani

Evini otroci. K tebi zdihujemo žalostni in
objokani v tej solzni dolini. Obrni torej
svoje milostljive oči v nas in pokaži nam
po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljen

sad svojega telesa!  O milostljiva, o
dobrostljiva o sladka Devica Marija!«



Molitev 'POZDRAVLJENA KRALICA' je nastala, ko se je iztekalo
prvo tisočletje krščanstva. Že v letih 1100 in dalje so jo prepevali
na koncu molitvenega bogoslužja – brevirja ('SALVE REGINA').
Tudi mi smo jo peli v semenišču.  Doma smo jo molili na koncu

rožnega venca, (zanimivo, isto pri Albancih 'FALEMI
REGJINESHA').

  ,   , Če ne veste kako naj molite ga
 ( ),   , prosite Gospoda naj vas nauči in
   , prosite njegovo nebeško mater da
      . naj moli z vami in za vas Rožni

    ,  venec pa vam lahko pomaga da se
   naučite umetnosti molitve z

   Marijino preprostostjo in globino.
 .Benedikt XVI

       Že od otroštva in mladih let je ta
    molitev našla posebno mesto v

  .  mojem duhovnem življenju Rožni
     venec me je spremljal v trenutkih

  .  veselja in preizkušenj Mnoge skrbi
      sem preložil v to molitev in vedno

    znova sem po njej doživljal
  podporo in tolažb .o  .   sv Janez Pavel II



Kdor skrivnosti Boga 
in našega odrešenja ne jemlje resno 

in kdor zaradi tega »nima časa« 
spustiti se vanjo, 

ta seveda z molitvijo rožnega venca 
ne more skleniti prijateljstva.

(Romano Guardini)


Bolje je molčati in biti kristjan 
kakor govoriti in ne biti. 

Lepo je učiti, 
ako tisti, ki govori, to tudi dela. 

(sv. Ignacij Antiohijski)

http://zupnija.laporje.si/




Bogastvo in hoja za Jezusom
MARKO 10,17 Ko se je JEZUS odpravljal
na pot, je nekdo pritekel, padel pred
njim na kolena in ga vprašal: »Dobri

učitelj, kaj naj storim, da bom
deležen večnega življenja?«  

18 Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš,
da sem dober?! Nihče ni dober razen

enega, Boga!  
19 Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne
prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po

krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in
mater!«  

20 Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem
izpolnjeval že od svoje mladosti.«

21 Jezus se je ozrl vanj, ga
vzljubil in mu dejal: »Eno
ti manjka: pojdi, prodaj,

kar imaš, in daj ubogim, in
imel boš zaklad v nebesih;

nato pridi in hôdi za
menoj!« 

22 Ta beseda ga je potrla in je žalosten
odšel; imel je namreč veliko premoženje.
23 Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel
svojim učencem: »Kako težko bodo
tisti, ki imajo premoženje, prišli v

Božje kraljestvo!«  

24 Učenci so se čudili

njegovim besedam. In Jezus je
vnovič spregovoril: »Otroci,

kako težko je priti v Božje kraljestvo!
 Laže gre kamela skozi šivankino uho,

kakor bogataš pride v Božje
kraljestvo.«  

  Ti pa so še bolj strmeli in govorili med
seboj: »Kdo se potem more rešiti?«
27 Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri
ljudeh je to nemogoče, ne pa pri

Bogu, kajti pri Bogu je vse
mogoče.«  

28 Peter pa mu je začel govoriti: »Glej,
mi smo vse zapustili in šli za teboj  .«  

29 Jezus je rekel: »Resnično, povem
vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in
zaradi evangelija zapustil hišo ali

brate ali sestre ali mater ali očeta ali
otroke ali njive  

30 in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s
preganjanji, prejel stokrat toliko hiš,
bratov, sester, mater, otrok in njiv, v

prihodnjem veku pa večno življenje.
31 Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji

prvi.«  

KAJ NAJ STORIM, DA BOM DELEŽEN
VEČNEGA ŽIVLJENJA? 

.  A, da bi  v polnosti  živeli  življenje  je  najprej  treba
spoznati  Boga,  to  pomeni, da  je  osrednjega
pomena ljubiti Boga in bližnjega. 

Deset zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na
vprašanje mladega bogataša, kažejo le na zapoved
ljubezni in usmerjajo na pot ljubezni. Kot temeljne

elemente, 
Ki pomagajo resnično ljubiti in 

najti pravo pot,
 pa lahko navedemo: družino kot

temelj družbe, 
spoštovanje življenja kot Božjega
daru, urejeno spolno življenje in
zrele odnose med moškim in žensko, 

družbeni red in resnico.

Molitev sv. Frančiška za 
poklicanost 

O vzvišeni in veličastni 
Bog, razsvetli temine 
mojega srca. 
Daj mi pravo vero, 
trdno upanje, popolno 
ljubezen.

Daj mi, Gospod, pravo razumnost in 
spoznanje, da bom izpolnil tvoje sveto in
resnično poslanstvo. Amen.

Bog ima za vsakega človeka poseben načrt, vsak pa ga mora najti v
okoliščinah, v katerih živi.
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