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MAJ–MARIJIN MESEC

 1.TOR =JOŽEF DELAVEC 7.- na č.SV.DUHU
devetdnevnica

2.SRE.=ATANAZIJ šk-c.uć.   17- , skušnja birmancev
18.-na č.SV.DUHU devetdnevnica, SPOVED
3.ČET.=FILIP IN JAKOB          9.-Filip,Ana Kac,

17,30.- na č.SV.DUHU devetdnevnica
4.PRVI PET=FLORJAN 17,30.-Mojca Albreht in njene
otroke  devetdnevnice na č.SV.DUHU za birmance 

5-PRVA SOB=ANGEL,GOTARD 17,30.-na č.
SV,DUHU devetdnev, POSVETITEV PREČISTEMU

MARIJINEMU SRCU 
6.-NED.=DOMINIK S.  7.Za žive in p. farane,          10.-

BIRMA      Za birmance,njihove družine,botre,
Pok.Gajšek,sor.,  Pok Bezget sor.,  VIDEŽ=15.-po

namenu gasicev Za blagoslov in  BOŽJE varstvo.

Zakrament sv.Duha bo  podelil g.Janez
Lesnika kanonik.

NAJ  SVETI DUH TEM NAŠIM
BIRMANCEM PODELI

OBILJE SVOJIH DAROV!

BEVC SARA,  FERLINC EVA,
GRADIČ BLAŽKA,  HELBL ANIKA,  KOŠIČ KATJA,

KOVAČIČ ŽIGA,
MRAZ MARUŠA,  POLANEC-VOŠINEK LAURA,

POTOČNIK-OVČAR LORELA,  RAK, NEŽA,,
RAVNJAK-KUŽELJ LOVRO,  SORBER TEJA,

STOJKO VALENTIN,  VANČEK ZOYA, VIDOVIČ SARA

Veselje do dela
Prvi maj – praznik dela,  dan, ko se lahko

malo zamislimo.  Zato preprosto vprašanje: 
Ali rad delaš?

Ali pa misliš tako: Biti brez dela je slabo,
toda tudi to, da moram delati,

je prava nesreča.  Življenjski standard se je
zelo dvignil  in pričakovanja za življenje  so

vedno višja.    Ljubimo praktičnost in
udobnost – ……

ali pa si želimo doživetij  in pestrosti
dogajanja,   toda le redki imajo veselje do

dela.    Delajo pač,  
ker potrebujejo denar za življenje.

Sprašujem se,
če ta napredek ne vodi k temu,
da bo uničil ljudi od znotraj.

Naše življenje     je
prepredeno z elektroniko,

nič ni prepuščeno
naključju.

Vse je avtomatizirano.
Videti je, kot da za

delovne procese
potrebujejo ljudi samo zato,

ker stroji še niso dovolj razviti.
Tega sveta ne smemo preklinjati,

moramo pa ga na novo poduhoviti
z ljubeznijo do dela –

in do običajnih delovnih dni.
Veselje do dela je veselje skupnosti.

Bolj kot nekoč je naše delo povezano
s tisoči drugih ljudi.  Skupaj delamo

za človeka vredno življenje
in za novi svet.

Phil Bosmans, Živi vsak dan

ŠMARNICE:= Laporje 17.-Kočno 18.-,
Žabljek 18.-,     Hošnica 19,Hošnica II.19

Križni Vrh 19,   Videž ?

Nad Evropo pa roka Brezmadežne,
žene iz Razodetja, ogrnjene s
soncem in vencem dvanajstih

zvezd na glavi.

http://zupnija.laporje.si/


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.

 
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.

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.

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.

Tekst je bil objavljen v tržaškem katoliškem 
mesečniku Naš vestnik - avgusta 2003

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.
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