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
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DECEMBER - GRUDEN
8.2-A-NED=BREZMADEŽNA DM . 7.- za farane, za
večni mir pred rojstvom umrlih otrok, 10.- Alojzij,
Jože Fras, Albin Pernat, Danilo Florjančič,
Po namenu dobrotnikov,
9-PON= VALERIJA,NARCISA 8.- po n.Brezm. 19.-ŽPS
10.TOR= LORETSKA MB,JUDITA 8.- po nam
11.SRE= DAMAZ 8.- po nam
12.ČET=KONRAD, MILKA 8.- po nam
13.PET=LUCIJA 17-mol.ura,za duh.po nam..
14.SOB= DUŠAN, JANEZ OD KRIŽA
K= 15.-Danilo
Florjančič,
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
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

DOGAJA SE V 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.

SAMI. NA PRILOŽENIH BROŠURAH SO SAMO PREDLOGI.
NPR.: Mali rožni venec in podobno.
DRUŽINA.
KI SKUPAJ MOLI. SKUPAJ
TUDI OSTANE.

Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija,
kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš
in rodila sina,
ki mu daj ime
Jezus.
Ta bo velik in Sin
Najvišjega;
Gospod Bog
mu bo dal prestol
njegovega očeta Davida,
kraljeval bo Jakobovi hiši
vekomaj in njegovemu kraljestvu
ne bo konca.«
Marija je rekla:
»Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi!«
In angel je šel od nje. (Lk 1,30–33.38)

Evropa živi, kakor da Boga ne bi bilo - pravi
sv. oče, Janez Pavel II. V Evropski ustavi
korenine krščanske kulture niso omenjene.
Pa vendar, zastava, ki vihra na vsaki
pomembnejši evropski ustanovi (kakor tudi
oznaka z dvanajstimi zvezdami na vsakem
evropskem avtomobilu) je delo slikarja,
kristjana, velikega častilca Device Marije.
Tako barve, kakor simboli, kažejo na
marijansko pobožnost.

Na originalni skici so zvezde, razporejene v
krogu, srebrne barve (šele kasneje so dobile
zlato barvo) na modri podlagi. Modra
predstavlja nebo in bela deviško čistost.
Kakorkoli, to je zgodba, o kateri krožijo
različne verzije.
Vse se je začelo leta 1949, v Strasburgu, kjer
je bil ustanovljen simboličen organ, brez
politične moči, imenovan Svet Evrope. Leto

kasneje je bil razpisan natečaj za skupno
evropsko zastavo, kjer so sodelovali evropski
umetniki. Eden od njih je bil tudi Arsene
Heitz, takrat neznan slikar. Heitz je, kakor
mnogi kristjani, nosil okoli vratu t.i.
čudodelno svetinjo, narejeno po videnjih sv.
Katarine Laboure, 1830 v Parizu. Redovnica
je povedala, da ji je sama nebeška Gospa
naročila, naj da kovati svetinjo z dvanajstimi
zvezdami in napisom: "Marija brez
madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi
zatekamo." Svetinja je postala ena izmed
najbolj razširjenih. Nosila naj bi jo tudi sv.
Bernardka Soubirous, ko se ji je 11.
februarja 1858 prvič prikazala Devica
Marija, oblečena v belo in modro in se ji
kasneje predstavila z imenom
Brezmadežno spočetje.
Osnutek A. Heitza, z dvanajstimi zvezdami v
krogu na modri podlagi, je zmagal na
natečaju. Komisiji je predsedoval Belgijec
judovske vere, ki ni vedel za marijanski
izvor simbolov. Mogoče pa so ga pritegnile
barve, ki so bile iste (na osnutku so zvezde
srebrne barve na modri podlagi), kakor barve
zastave nove države Izrael (1948). Tudi
število zvezd nekako povezuje judovstvo in
krščanstvo: dvanajst je Jakobovih sinov in
Izraelovih rodov in dvanajst Jezusovih
učencev. Najmočnejša vez pa je žena iz
Nazareta, "Sionska hči", vez med Staro in
Novo Zavezo, v kateri se izpolni mesijansko
pričakovanje.

1955 je Heitzova skica postala uradni
osnutek za zastavo nove Evrope. Kritik ni
manjkalo že takoj na začetku, saj je bilo
držav članic le šest, zvezd na zastavi pa
dvanajst- torej bi bila lahko nova evropska
zastava po zgledu ameriške, kjer vsaka
zvezda predstavlja eno zvezno državo.
Arsene Heitz je uspel prepričati odgovorne v
Svetu, čeprav ni omenjal verskega izvora, da
je število dvanajst "simbol polnosti" in se ne
bi smelo spreminjati, čeprav bi bilo držav
več.
In še ena zanimivost. Zastava, kakršno
poznamo, je bila uradno sprejeta med
zasedanjem Sveta Evrope 1955. Dan je bil
določen glede na politične obveznosti
poglavarjev držav. To je bil 8. december dan, ko Cerkev slavi praznik
brezmadežnega spočetja Device Marije.
Za mnoge, slučaj. Za druge pa mogoče tudi
znak neke, "višje", stvarnosti.
Ni vse v rokah politike in mogočnih
tega sveta. Nad vidnim je nevidno
in nad človeškim nebeško. Nad
Evropo pa roka Brezmadežne, žene
iz Razodetja, ogrnjene s soncem in
vencem dvanajstih zvezd na
glavi. Glej splet:Brezmadežna


Bog ni nikomur zato darov dal,
da bi jih posedoval,

ampak da bi drugim pomagal
in bi vsi ljudje bili srečni.
(bl. Anton Martin Slomšek)



PRIKLIČIMO SI V ZAVEST:
Vsak dar dan bilo kateremu človeku,
JE DAN VSEMU ČLOVEŠTVU.
POGLEJMO BREZMADEŽNO MARIJO.
Pod križem, na katerem je visel njen SIN
JEZUS, je krvavo opravičila vse darove, vse
milosti prejete od BOGA. S svojim popolnim
sodelovanjem s trpečim Sinom je postala
MATI MILOSTI BOŽJE. To pomeni, da v
svojem mrtvem Sinu objema vse nas,
slehernika od nas. NE dopusti torej
MATI, DA BI NOSILI V SEBI
MRTVO DUŠO! NE DOPUSTI, DA
BI BILI ŽIVI MRTVECI. POMAGAJ
NAM, DA BI SPREJELI
JEZUSOVO ŽIVLJENJE V
OBILJU! DA BI BILI DELEŽNI
JEZUSOVEGA VSTAJENJA V
POPOLNOSTI! AMEN.
VOZNIŠKI IZPIT – Blondinka se je zaletela v drugi
avto. Voznik jo jezen vpraša: »Ali ste sploh delali
vozniški izpit?« – Ona energično odgovori: »Večkrat
že kot vi.«
STAROST – 65-letni milijonar se je poročil s 30letno ženo. Na svatbi ga je eden od znancev
vprašal: »Kako, da si dobil tako mlado ženo?« – On
odvrne: »Ker izgledam nekoliko starejši kot sem,
sem ji rekel, da sem star 85 let.«

