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15,XII-3.ADV. NED= KRISTINA 7-SPOVED za
župljane, Frančiška Erker, za otroke umrle pred

rojst. 10.-  Štefan,Frančiška in starši Kurnik,
Helena,Jože, Martina Lončarič obl. Jože Žolger,

Štefanija Kete,  Karl Brglez, 14.-FSR, 17.KONCERT
16-PON= ADELA 8.- po n.Brezm             

17.TOR= LAZAR  8.- po nam
18.SRE= VUNIBALD  8.-  Po namenu dobrotnikov,     

19.ČET= URBAN  8.- po nam                            
20.PET=VINCENCIJ  17-mol.ura,za duh.po nam..
21.SOB= PETER KANIZIJ        15.-v zahvalo za 50

zakona Fišer Angela,Pavel     
 22.4-A-NED=JANEZ KANCIJ  .  7.- za farane, za večni
mir pred rojstvom umrlih otrok,    10.-  Albin Pernat,

Ivana in sin Ivan Kukol,  Dušan Vantur,
pok .Ambrožič, Kovačič, Lužar, Mirko Dovnik

   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, 

 NAŠI ŽUPNIJI:
MARIJA ROMARICA
ROMA PO ŽUPNIJI.
PRINAŠA JEZUSA
POSEBEJ DRUŽINAM
PRVOOBHAJANCEV,
BIRMANCEV IN

OSTALIM, KI ŽELIJO Z NJO ŠE POSEBEJ
POČASTITI JEZUSA NJENEGA SINA, KAKOR

TAKRAT PRED 2000 IN NEKAJ LETI,
BETLEHEMČANOM- KAKO SE ZGODOVINA
PONAVLJA. BETLEHEMČANI NISO IMELI

PROSTORA V SVOJIH DOMOVIH ZA NOSEČO
ROMARICO. 

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

podobah – po ABECEDNEM 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.

Poslanci Janeza Krstnika
MATEJ 11,2 Janez pa je v ječi slišal
o Mesijevih delih in mu je po

svojih učencih, ki jih je poslal k
njemu, rekel:

 3 »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj
čakamo drugega?«  

tisti, ki mora priti:   hotel je s tem vprašanjem učence le
utrditi v veri.

4 Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite
in sporočite Janezu, kar slišite in

vidite:
 slepi spregledujejo, hromi

hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi
slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim

se oznanja evangelij;  
6 in blagor tistemu, ki se ne spotakne

nad menoj.«  
7 Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam

govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v
puščavo? Trst, ki ga veter maje?  

8 Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v
mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v

mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah.
9 Kaj torej ste šli gledat?

Preroka? Da, povem vam, več kot
preroka 

10 Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, jaz pošiljam svojega glasnika

pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred

teboj.  
11 Resnično, povem vam: Med
rojenimi od žená ni bil obujen

večji od Janeza Krstnika,
vendar je najmanjši v

nebeškem kraljestvu večji od
njega

/ali k delovanju v odrešenjski zgodovini. - je ... večji od

njega: Božje »kraljestvo« uvaja nov način človeškega
bivanja, utemeljen v neskončnem posvečenju stvarstva z
Božjim učlovečenjem in poveličanjem človeka (in s tem
človeštva) v bogočloveku Jezusu; po osebni kreposti je

seveda Janez presegal premnoge kristjane, ki so po Veliki
noči postali deležni milosti tega novega načina bivanja. -

kraljestvu gl. op. k 3,2.

Mt 11,2-11

PO ČEM SE POZNA, DA ČAKAMO JEZUSA?
Advent pomeni pričakovanje prihoda našega
Odrešenika. Ni to neko folklorno spominjanje

dogodkov izpred dva tisoč let, temveč je
pričakovanje osebnega srečanja
slehernega od nas   z Jezusom,

ki prihaja. Dobro vemo, kakšen je
velikokrat naš advent: površni smo, mlačni,

http://zupnija.laporje.si/


pozabljamo, ko ga čakamo. Predvsem pa
pozabljamo, da ne čakamo samo mi,

ampak da nas čaka Bog - veliki Čakajoči.
Na vprašanje "Koga pričakuješ?" bi mi

odgovorili: "Pričakujem Jezusa, ki prihaja kot
Odrešenik, kot tisti, ki mi s svojo besedo in z
zgledom kaže pot iz sebičnosti, iz zaprtosti

vase, iz brezupne ozkosti, v katero se zapiram
zaradi greha." Bog pa bi dejal: "Pričakujem

tebe. Pričakujem, da vsak dan odpreš okna
in vrata svojega srca in svoje duše, da

lahko vanjo posveti sonce moje milosti.
Ne maram, da bi zmrzoval daleč proč od
mene, temveč hočem, da živiš od moje
ljubezni. Tudi če mi obrneš hrbet, jaz te

čakam in te vabim k sebi z ogrevajočimi
žarki usmiljenja in odpuščanja ..."Kako se
bo na zunaj poznalo, da pričakujemo Jezusa?
Tako, da ga bomo znali videti in sprejemati v
ljudeh, ki živijo z nami in okoli nas. Božič ni
praznik čustvene romantike za zaklenjenimi
vrati in zapahnjenimi polkni, temveč mora biti
dan odprte ljubezni. Ni treba iskati "tujcev", da
bi jim za božič postregli. Ozrimo se okoli sebe:

velikokrat smo v domači družini eden
drugemu tujci. Poskusimo v teh dneh nekoliko

utihniti in prisluhniti drug drugemu v
družinskem krogu. Pojdimo za nekaj časa "iz
svoje kože", iz katere nemalokrat napačno
presojamo druge, in se postavimo "v kožo"
drugih: starši v otroke, mož v ženo, žena v

moža, stari v mlade, mladi v stare ... Bog od
nas ne pričakuje velikih besed, ampak

majhna, iskrena dejanja. Ljudje, ki živijo ob
nas, ob bližnjih praznikih od nas ne

pričakujejo naših daril, ampak nekaj več srca,
nekaj več razumevanja.

Po: S. Čuk

2.BERILO    Potrpežljivost in molitev
JAKOB 5.7-10   Zato, bratje, potrpite do

Gospodovega prihoda! Glejte,
poljedelec pričakuje dragocen sad

zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne
prejme zgodnjega in poznega dežja. 

8 Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca, kajti
Gospodov prihod je blizu.  

9 Ne godrnjajte drug nad drugim,
bratje, da ne boste obsojeni. Glejte,

sodnik stoji pred vrati.  
10 Bratje, za zgled trpljenja in

potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so
govorili v Gospodovem imenu 

preroke: judovsko izročilo je imelo preroke za mučence, ki so s svojim
trpljenjem in smrtjo izpričali zvestobo Bogu; prim. Mt 5,12; 23,29-31;

Apd 7,52, Rim 11,3; Heb 11,36-38.
11 Glejte, blagrujemo tiste, ki so bili stanovitni. Slišali ste o Jobovi

stanovitnosti in videli ste Gospodov konec – 
da je Gospod zelo sočuten in usmiljen.  

SRCE JEZUSOVO JE NEBEŠKO
KRALJESTVO.  KDOR JE USMILJEN

IN LJUBI
 Z NJEGOVO LJUBEZNIJO, 

OSTAJA V NJEM 

VEST V PREDPRAZNIČNIH DNEH VABI V
SPOVEDNICO

Mnogi rečejo: Zapovedi ne potrebujem. Zadostuje mi
moja vest, ki mi pove, kaj je prav in kaj narobe …
Če bi to držalo, resnica ne bi obstajala, saj ne bi bilo
nobenega prav in narobe. Kajti nekdo bi po svoji vesti
delal tako, drugi, ki se prav tako sklicuje na svojo vest,
pa bi delal ravno nasprotno. Prvemu duhovniku bi se
to,  kar  sem  naredil,  zdelo  krasno,  drugemu  hudo
narobe.  Vest  je  sposobnost,  da  razlikujemo  med
dobrim in slabim, vendar na podlagi obstoječih norm

in zapovedi. »Ne laži!« – to velja vedno in v vsakem
primeru. Globlje gledano je vest torej sposobnost, da
uporabljam dane norme. Če sem torej nekoč slišal, da
ne  smem  lagati,  potem  se  v  vsakdanu  srečujem  s
situacijami,  ko  moram  to  uporabiti.  Pri  spovedi,  h
kateri si v teh dneh adventa še posebej povabljen, ti
duhovnik pomaga prepoznati, kaj je res.

Kako potem deluje vest?
Primer: Če oče otrokom prepove noreti okrog, ker se
bo sicer razbila dragocena kitajska vaza, otroci takoj
dobijo slabo vest, ko od vaze dejansko ostanejo samo
črepinje.  Če  pa  otrokom  nikoli  ne  bi  nihče  rekel
ničesar,  seveda  ne  bi  vedeli,  kakšno  škodo  bodo
povzročili. Tako se torej oblikuje vest. Tako je kot pri
stari lekarniški tehtnici z dvema skodelicama; na eni
strani imamo uteži (norme, zapovedi, besede Svetega
pisma,  Jezusove  besede),  na  drugi  strani  dejansko
stanje: kolikor več uteži imam, toliko natančneje lahko
ovrednotim dejansko stanje, lahko vidim, ali je nekaj
dobro ali  slabo.  V Bibliji  prebereš Jezusove besede:
»Kar koli  ste storili  enemu od teh mojih najmanjših
bratov,  ste  meni  storili.«  –  in  jih  v nekem trenutku
razumeš. Tedaj ne boš nikoli več brezbrižno šel mimo
reveža. Jezusova beseda je zelo močna utež.

V  dneh  pred  božičem  si  vzemi  čas  in  se  ustavi  v
spovednici. To je priložnost, da se dobro pripraviš na
praznik.  In  ne  pozabi  na  besede  papeža  Frančiška:
»Spovednica ni mučilnica. Bog ne čaka name, da bi
me tepel, pač pa zato, da bi me blago sprejel.«

Po: Youcat – spoved

ANEKDOTE, UGANKE STARIH:
i.    Hčer je stara koliko toliko,
Mati enkrat toliko,
Oče je 4 leta starejši, ko one obe skupaj.
Vsi skupaj so stari 100 let. Koliko je stara hčerka?   
II.Dimnikar in mlinar sta se stepla. Tebe sta prosila za
sodnika. Kateri je imel  prav? 
III..Dioklecijan je bil velik pijanec. Koliko kozarcev 
vina je spil že na tešče?
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