(vesel bom, če me pokličeš, ko bo MARIJINA PODOBA
pri tebi. Skupaj bomo molili in blagoslovili družino in
dom.-brez gostije prosim.)
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3.OSTALE DRUŽINE
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16..NED. 3.ADVENTNA..= ALBINA 7-Za žive in pok.
farane,za večni pokoj pred rojstvom umrlih otrok,
10.-Pok.Hajšek-Pernat, Vikica Sagadin,
Karl,Frančiška Olup, Jože Žolger obl.,
17, PON= LAZAR
17.-Antonija,Jožef Draškovič,
Slavko,Franc Čater, starši Čater, sor.,
18.TOR= VUNIBALD
8.- n.Brezmadežne
19.SRE= URBAN
17.-Jože,Zora Pečnik obl.
Franc Damše, in sor.,
20.ČET= EVGEN 16.-Matevž, Amalija Otorepec obl.,
21.PET= PETER KANIZIJ18.-za duhovniške . POKLICE
22 -SOB= FRANČIŠKA C. 8.-Mariji v zahvalo
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,

.,

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 SOBOTO 22.XII. OB 16. URI BO V CERKVI
BOŽIČNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA
ZBOR »BOJAN SINIČ« LAPORJE.
V NED.30.XII. PO SV. MAŠI OB 10. URI BO
BOŽIČNI KONCERT STANETA VIDMARJA.

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.

(glej NA SPLETU: OGNJIŠČE EVHARISTIJA, ČUDEŽI)

»Svet , svet, svet Gospod Bog vsega stvarstva!
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana
na višavah! Blagoslovljen, ki prihaja v imenu
Gospodovem! Hozana na višavah!«
S KAKŠNIM SRCEM SPREJEMAM
JEZUSA
»Gospod nisem vreden, da prideš k meni, reci
le besedo in moja duša bo ozdravljena!«

»Glejte Jagnje božje,
ki odjemlje
greh sveta!«
greh: oholost, 'jaz''središče' sveta,
K A K O JE TO M O G O Č E !?
DA NOBENA DRUŽINA
BIRMANCEV
in PRVOOBHAJANCEV
TA ADVENT NI ODPRLA VRAT MARIJI
ROMARICI.
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…
»Učitelj, kaj naj storimo?«
LUKA.3,10-18

10 Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj
torej storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor

ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki
nima nobene, in kdor ima živež, naj
stori enako.«
Tudi cestninarji so se prišli
krstit, in so mu rekli:

»Učitelj, kaj naj
storimo?«
Odvrnil jim je: »Ne
terjajte nič več, kakor
vam je ukazano.«
14 Spraševali so ga tudi
vojaki: »In mi, kaj naj
storimo?«
Rekel jim je: »Ne bodite
do nikogar nasilni in
nikogar ne trpinčite, ampak bodite
zadovoljni s svojo plačo.«
vojaki: morda rimski vojaki ali pa (verjetneje) judovski najemniki
Heroda Antípa.

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju
in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni
morda on Mesija,
je Janez vsem odgovoril:

»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa
močnejši od mene, kateremu nisem
vreden odvezati jermenov njegovih
sandal; on vas bo krstil
v Svetem Duhu in ognju.
Velnico ima v roki, da bo počistil svoje
mlatišče in spravil žito v svojo kaščo,
pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Tako je torej še z mnogimi drugimi
opomini oznanjal ljudem dobro novico.
(Lk 3,15–16.18)

ČASNIKAR OB JORDANU

Kako bi govoril ta prerok danes nam? Nič
drugače. Poklicev je sicer mnogo več, kot
so ji poznali v tistem času. Vsi so potrebni
in nobenega ne bi zavračal. Vsakomur pa
bi dal vedeti, da je njegova prva dolžnost
delati dobro in se varovati krivice.

Zdravnikom bi govoril, da je njihov
poklic življenje ohranjati, v
nobenem primeru pa moriti;
učiteljem in vzgojiteljem bi naročal, naj
mladim vcepljajo ljubezen do resnice, pa naj
bo ta na katerikoli strani;

oblastnikom, naj krotijo nasilneže in
ščitijo slabotne;

5 Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem.
Gospod je blizu.
Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti
izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in
prošnjo, z zahvaljevanjem.

In Božji mir, ki presega vsak
um, bo varoval vaša srca in
vaše misli v Kristusu Jezusu.
Pavel, ne poslušamo te.
Mi kristjani le redkokdaj znamo biti veseli v Gospodu.
Nasprotno! Znani smo kot kujavi, cmeravi in tarnajoči
ljudje.
In mnogi zavračajo Jezusa ravno zato, ker se ustrašijo
naše žalosti.

Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih
uredništev obiskujejo ljudi in jih sprašujejo o
tem in onem, kar bi bralce in poslušalce
utegnilo zanimati.
Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga
je za časa Tiberija ujel »časnikar« Luka iz
Antiohije na bregu reke Jordan. Takrat je tam
nastopal mogočen prerok. Njegov glas je
odmeval po širni pokrajini. Množice so se
zgrinjale okrog njega in ga poslušale. Ljudje
raznih poklicev so ga spraševali, kaj naj
storijo. Mož se ni izmikal odgovorom. Jasno
in odločno jim je dajal navodila za življenje.

inženirjem in kemikom, naj ne uničujejo
narave in ne zastrupljajo okolja;

Pavel, ne poslušamo te.

sodnikom, naj odmerjajo pravico in
se ne dajo podkupovati;
umetnikom, naj pri odkrivanju lepote
ne prestopajo meja nravnosti;
duhovnikom, da je potrebno evangelij
oznanjati bolj z življenjem kot z besedo …

Pavel, ne poslušamo te.

Nikogar ni nagovarjal, naj pride za
njim v puščavo, naj se, kot on,
oblači v velblodjo kožo in hrani s
kobilicami. Ne! Vsakdo naj ostane
pri svojem poklicu, toda opravlja
naj ga dobro in odgovorno in naj se
varuje krivice.

Takrat ne bo dobro
biti plevel. Po: p. F. Cerar: Evangelij na prepihu

Pavel, zgani nas!

APOSTOL PAVEL FILIPLJANOM 4,4

Ne moremo pričevati, da je Gospod
blizu, če se držimo kakor pogrebci.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Vsem pa bi povedal, naj bodo pripravljeni
na prihod nekoga, ki bo imel v roki
velnico.
Čistil bo svoj skedenj in odbiral zrnje.

Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam
vam, veselite se.

Dovolimo, da nam zlo, ki nas obdaja, teži srce,
namesto da bi pripomogli k razcvetu dobrega v veselje
vseh.

Poslušajo te svetniki in zato vzbujajo začudenje,
še več, ljudje, celo njihovi učenci, jih imajo za nore.

Pavel, ne poslušamo te.

Bojimo se praznovanja in veselja in zaradi naših temnih
in žalostnih oblek
se ljudje bojijo, da prinašamo nesrečo.

