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MAŠE SO BREZ PRISOTNOSTI FARANOV

6.2.ADVENTNA NED = MIKLAVŽ      7.- za farane,  za
umrle  pred rojstvom,Anton,starši Kašl ,Marija,Alojz

Potočnik    10.- , Slavko Rak. Marija Rak,Kajeva    PO
NAMENU DOBROTNIKOV DUHOVNIKA IN CERKVE,

7.PON= AMBROŽ  8- po namenu Matere milosti M)      
8 TOR=  BREZMADEŽNA DM 9.-po nam.Brezmadežne
.       16.-Viktorija Uršič pogrebna
9.SRE VALERIJA 8.po nam 13.-pogreb Viktorije Uršič                                                                                
10.ČET= LORETSKA MB   16.Filip, Štefanija Košič
11.-PET=  Damaz     17.-   molitev za duh.pok.  ,  Marjan Štimec  

12.SOB= KONRAD    8.-Po namenu
13.3.ADVENTNA NED=LUCIJA       7.-za žive in

pok.farane,      10.-, Stanko Smole,     Franc  Mlakar,
Andrej Kurnik,  Kristina, Pavel  Sagadin  

       

 AKCIJA –vsak dan  OD 20.45 DO 21h

MOLIMO  ROŽNI VENEC-župnik,
bom molil v župnišču  ti pa, KARKOLI

MOLIŠ ALI DELAŠ, SAM ALI S
SVOJIMI  čez dan, pridruži v duhu

skupni  molitvi OB 20.45!   KO skupaj
DARUJEMO MOLITVE IN DELO

DNEVA NEBEŠKEMU OČETU!
Ob 21.blagoslov

Janez je bil oblečen 
v kameljo dlako in imel 
usnjen pas okoli ledij. 

Jedel je kobilice in divji med.
Oznanjal je: »Za menoj pride 

močnejši od mene 
in jaz nisem vreden, 

da bi se sklônil pred njim 
in mu odvezal 

jermen njegovih sandal. 
Jaz sem vas krstil z vodo, 

on pa vas bo krstil 
s Svetim Duhom.««

(Mr 1,6–8)

NEKAJ, KAR JE VIŠJE
Mr 1,1–8

  Edino osebni Bog nas presega ter nas
po poti pokore in spreobračanja čisti ter
dviga v svoje višine. Te pa so daleč nad
vsem ostalim.

Tega, ljubi, ne smete prezreti:      
pred Gospodom je en dan 

kakor tisoč let in tisoč let kakor
en dan.
2 Pt 3,8

Bog nima na roki naše zapestne ure in na pisalni mizi
našega koledarja. To nas spravlja v zadrego in nam

povzroča velike težave. Prosimo in bi radi
bili uslišani v času, kakor ga

pojmujemo mi.
»Že toliko časa prosim za tega bolnega otroka, Bog
pa me ne usliši.« 
»Kako dolgo že prosiš?« 
»Tri leta.« 
Tri leta ... Zelo dolgo obdobje za nas. Le trenutek za 

Boga. Še manj, pravzaprav nič. Kajti njemu ne 
minevajo dnevi drug za drugim; 
objema jih vse z enim samim 
pogledom. 

Ko zemlja še ni prišla iz teme niča, je Bog
že imel pred seboj vse ljudi, vsakega
posebej, od prvega do poslednjega.

»In?« 

 »In  mogoče  je
Bog tvojo molitev uslišal že pred tremi,
pred desetimi, pred tisoč leti.« 
»Ni se lahko sporazumevati s takšnim

Bogom!«
»Seveda, ker je Bog in ne človek. Toda

z Bogom je tako ali pa ni Bog.«

Če hočemo imeti Boga po
svoji meri, v dosegu naših
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predstav, si ga moramo
ustvariti.

Ampak kaj bomo potem
počeli z bogom, ki ni Bog?

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

YOUCAT – katekizem za mlade

Kako se kaže solidarnost kristjanov do drugih ljudi?

Kristjani  se  zavzemajo  za  pravične  družbene
strukture.  K temu spada,  da  imajo  vsi  ljudje
dostop  do  gmotnih  in  duhovnih  dobrin  tega
sveta. Kristjani pazijo tudi na to, da se spoštuje
dostojanstvo  človekovega  dela  s  poštenim
plačilom.  Tudi  posredovanje  vere  je  dejanje
solidarnosti z vsemi ljudmi. 
(KKC 1939–1942, 1948)

Solidarnost je praktičen razpoznavni
znak kristjanov. Biti solidaren namreč

ni samo zapoved razuma. Jezus
Kristus, naš Gospod, se je popolnoma
poistovetil z revnimi in z najmanjšimi

(Mt 25,40). Če bi jim odklonili
solidarnost, bi pomenilo, da smo

zavrnili Kristusa.

Ali morajo vsi, tudi poročeni, živeti čistost?
 (KKC 2348–2349, 2394)

Da.  Vsak  kristjan  mora  svojo  ljubezen  živeti
čisto,  pa  naj  bo  star  ali  mlad,  poročen  ali
neporočen.

Vsi ljudje niso poklicani za zakon, toda 
vsak je poklican za ljubezen. Določeni 
smo, da svoje življenje preživimo 
darujoče se: nekateri v zakonu, drugi v 
prostovoljni neporočenosti zaradi 
nebeškega kraljestva, nekateri spet tako, 
da, čeprav so samski, živijo za druge. 
Sleherno življenje ima svoj smisel v 
ljubezni. Živeti čisto pomeni nedeljeno 
ljubiti. Nečistnik je razdvojen in 
nesvoboden. Tisti, ki resnično ljubi, je 
prost, močan in dober; lahko se razdaja v
ljubezni. Tako je Kristus, ki se je 
popolnoma predal nam in hkrati Očetu v 
nebesih, vzor čistosti, kot pred podoba 
močne ljubezni.

PREDNOST PRAZNIH JASLIC

Potrošniški svet je Jezusa v jaslicah
zamenjal z Božičkom, ki je obložen

z darovi. Božiček lahko pomaga
opraviti dober nakup, okrasiti

božično drevo, priskrbeti okusno
hrano in enkratno darilo. Več ne

zmore.
Jezus se je rodil v revščini in
pomanjkanju. Toda tu je bila

zvezda – in tu so bile jasli, ki so bile
na srečo prazne: prostor za otroka.

Ta otrok ima poslanstvo, ki nas
spodbuja in naše srce napolni z

naklonjenostjo do revnih. Želim ti,
da najdeš pot do te skrivnosti, to je

skrivnost luči v naši temi.
Phil Bosmans, Živi vsak dan



Glavni vpliv, s katerim 
starši oblikujejo svoje otroke, 

ni namerni zgled, temveč
njihovo 

vsakdanje ravnanje in
govorjenje, 

pri katerem niti ne mislijo, 
da vplivajo z njim 
na svojega otroka.

(Anton Trstenjak)

Kar ubogemu daš, ti na žlici
priraste.

(slovenski pregovor)

»Pri izpraševanju ni bilo tako
slabo, oba skupaj sva dobila dvojko.«


	L A P O R J E
	 6.XII.2020 aW 50 ted
	 Župnija Laporje 02/8025-417, zupnija.laporje@gmail.com Spletna stran: https://zupnija.laporje.si
	 GSM: 041 / 849 - 571
	DECEMBER -GRUDEN

