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       OKTOBER-VINOTOK

7.=27.NED.=ROŽNOVENSKA  7-Za farane,     Franc
Erker, starši Rak-Erker,      10.- Miroslava,obl. Anton

Leskovar, Herman Ačko,  Ivan, Marija Merc
8. PON= TAJDA   8.- n.Brezmadežne,   

9.TOR= DIONIZIJ       17.-Amalija,Matevž Otorepec obl
10.SRE= DANIJEL          dom v poljč.15,30.-Elizabeta Fregl  
11.ČET= JANEZ XXIII  K=9.-Maksimiljan,Marija Dreo
12. PET= MAKSIMILJAN CELJSKI  18.-za d. P  OKLICE, po n.J.      
13- SOB= KOLOMAN          Ž=16.- Peter in pok.Čretnik

obl.,Viktor Ciglar iz Makol obl.
14-28.NED= KALIST I P 7-Za farane in za pred rojstvom

umrle farane,    10.- Jožef,Martina Berglez obl.,
Terezija,Cvetko,Albin Leskovar

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

1.R.petek-12,5  2.R.13,20., 5.R.petek13,10,6.R 13,50 
3.R.četrtek13.10., 4.R.13,10. 
TOREJ: V ČET.: R.3,4,7,8./         V PET.:1,2,5,6,9   

vpis  OB NED.,23IX po 1.in2.maši, v
Slomš.domu. za stroške verouka 30.+5€,/

2.o.15+5€,/ 3.o.0.+5€  (DELOVNI ZVEZEK od 1-do 9.r. 5€)                         
 N.B.: STARŠI SAMI pridite vpisat otroka, zaradi novih evr.

predpisov  o varovanju os.podatkov.

MOČ MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Prav 7.oktobra obhajamo praznik Rožnovenske Božje

Matere, ki je bil v bogoslužje vpeljan kot spomin na

krščansko zmago nad Turki pri Lepantu 7.
oktobra 1571. 

Molitev rožnega venca je bila
skozi mnoga stoletja vir moči
in poguma, vir milosti in

blagoslova.
 V mnogih Marijinih prikazovanjih na
različnih koncih sveta je bilo po vidcih
slišano naročilo: Molite rožni venec!

Skupaj z naročilom po molitvi slišimo
mnoge odmeve, kaj vse lepega
in blagoslovljenega se je

zgodilo po vztrajni in goreči
molitvi ter premišljevanju

rožnovenskih
skrivnosti.

In Marija je rekla: 
»Moja duša

poveličuje Gospoda 
in moj duh se raduje

v Bogu,
 mojem Odrešeniku, 

kajti ozrl se je na nizkost 
svoje služabnice. 

Glej, odslej me bodo blagrovali 
vsi rodovi, 

kajti velike reči mi je storil 
Mogočni in njegovo ime je sveto.«

Mihael je angel nad angeli. Premagal je
demona in ga strmoglavil v globine brezna.
Mihael se je z angelskimi četami boril proti
Zmaju (Satanu), kot nam pripoveduje Sveto

pismo. Češčenje sv. Mihaela se je na Vzhodu
začelo 

že davno, potem se je razširilo tudi na
Zahod po treh prikazovanjih: na
Angelskem gradu v Rimu v času

papeževanja Gregorja Velikega, v
Puljah (Južna Italija) v 5. stol. in na

Mont-Saint-Michelu v Galiji. Mihael je zavetnik
kovačev, slaščičarjev in Francije. Vedno se ga
prikazuje kot opravljenega bojevnika, ki se bori

proti zmaju.

Nadangel Gabrijel ('Božji
človek') se omenja na nekaj
mestih v Svetem pismu, in to
kot tisti, ki prinaša sporočilo
od Boga. Bil je glasnik utelešenja Besede 

in tudi rojstva Janeza Krstnika. 
Skupaj z Mihaelom preprečuje 
demonu vstop v Cerkev. Gabrijel 
je zavetnik poštarjev in telekomunikacij.

Ime Rafael pomeni 'Bog ozdravlja'.
Posebno vlogo ima ta angel v Tobitovi
knjigi, kjer ozdravi Tobita in Saro ter

pomaga mlademu Tobiji na njegovi poti.
Posebej se mu priporočajo popotniki in izseljenci, pa

tudi bolniki.

 YOUCAT – katekizem za mlade

Zakaj naj bi Boga prosili za druge ljudi?

Kakor se je Abraham z molitvijo zavzemal za 
prebivalce Sodome, kakor je Jezus molil za 
svoje učence, kakor je prvotna skupnost 
skrbela »ne le za svoj blagor, ampak tudi za 

http://zupnija.laporje.si/


blagor drugih« (Flp 2,4), tako kristjani vedno 
molijo za vse – za ljudi, ki so jim pri srcu, za 
ljudi, ki so jim daleč, in celo za svoje 
sovražnike. 
(KKC 2634–2636, 2647)

Čim bolj se človek nauči moliti, tem globlje
čuti, da je vključen   v duhovno družino  , po

kateri deluje moč molitve. Z vso svojo
skrbjo za ljudi, ki jih ljubim, sem sredi

družine človeštva, smem prejemati moč od
molitev drugih in za druge klicati Božjo

pomoč.

*  *  *
Kar je torej Bog združil, tega naj

človek ne ločuje!
MARKO 10,2 Pristopili so farizeji, in da bi

JEZUSA preizkušali, so ga vprašali: »Ali
je dovoljeno možu odsloviti ženo?« 

3 Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil
Mojzes?«

4 Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati
ločitveni list in jo odsloviti.« 

5 Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše
trdosrčnosti vam je napisal to zapoved,  

Zaradi vaše trdosrčnosti ali Glede na vašo trdosrčnost.

6 na začetku stvarjenja pa ju je
Bog ustvaril kot moža in ženo.  

7 Zaradi tega bo mož zapustil očeta
in mater in se pridružil svoji ženi 

8 in bosta oba eno meso. Tako
nista več dva, ampak eno meso.  

9 Kar je torej Bog združil, tega naj
človek ne ločuje!«

10 Ko so bili v hiši, so ga učenci spet
spraševali o tem.

11 In govoril jim je: »Kdor se loči od
svoje žene in se oženi z drugo,

prešuštvuje z njo;  
12 in če se ona loči od svojega moža in se

omoži z drugim, prešuštvuje.«
Jezus blagoslavlja otroke

 13 Prinašali so mu otroke, da bi se jih
dotaknil, učenci pa so jih grajali.  

14 Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen
in jim je rekel: »Pustite otroke, naj

prihajajo k meni, in ne branite jim,
kajti takšnih je Božje kraljestvo.  

15 Resnično, povem vam: Kdor ne
sprejme Božjega kraljestva kakor

otrok, nikakor ne pride vanj.«  
kakor otrok ali kakor otroka.

16 In objel jih je, položil nanje roke in jih
blagoslavljal.

1MOJZES 2,18 GOSPOD Bog je rekel: »Ni
dobro za človeka, da je sam; naredil

mu bom pomoč, ki mu bo primerna.«  
Stvarjenje človeka je predstavljeno v stopnjah: telo iz

zemlje je potrebovalo še življenjsko počelo, da je človek
zaživel (v. 7); zdaj potrebuje še dopolnilo drugega človeka.
- pomoč: beseda je nevtralna; ni še rečeno, da mora to biti
bitje drugega spola. - mu bo primerna: ta pomoč mora biti

bitje, ki bo človeku popolnoma ustrezalo; nikakor ni
dovolj, da bi mu le pomagalo pri delu, temveč mora

to novo bitje dopolniti stvarjenje človeka.

19 GOSPOD Bog je izoblikoval iz
zemlje vse živali na polju in vse ptice
pod nebom ter jih pripeljal k človeku,

da bi videl, kakšna imena jim bo dal, in
da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki

bi mu ga dal človek.  
Stvarjenje živali je Božji »poskus«, kako priskrbeti

človeku »pomoč«. Živali so del stvarstva, ki je človeku
podoben po dihanju, vendar žival ne more biti človeku

partner v pravem pomenu. S tem ko Bog da človeku
priložnost, da poimenuje živali, mu priznava

njegov razum, ki se izkazuje v jeziku, in njegovo
odgovornost za stvarstvo.

20 Tako je človek dal imena vsej živini
in vsem pticam na nebu in vsem živalim

na polju, za človeka pa se ni našla
pomoč, ki bi bila njemu primerna.  

21 GOSPOD Bog je tedaj storil, da je na
človeka leglo trdno spanje in je zaspal.

Vzel je eno njegovih reber in tisto
mesto napolnil z mesom.  

trdno spanje ni navaden počitek, temveč nenaravna otrplost
(prim. 15,12; 1 Sam 26,12; Job 4,13; Prg 19,15). Človeku
ni dovoljeno opazovati Boga pri delu, sme le občudovati
»izdelek«. - reber (hebr. selá`): poleg rebra označuje tudi

‘stran’ oz. ‘bok’. Tu kot gradbena snov za žensko
nakazuje, kako je ženska istega bistva kakor

moški in kako se spolno privlačita.
22 GOSPOD Bog je iz rebra, ki ga je

vzel človeku, naredil ženo in jo
pripeljal k človeku.  

naredil db. zgradil, edinstven primer uporabe
tega glagola.

23 Tedaj je človek rekel:
»To je končno kost iz mojih kosti

in meso iz mojega mesa;



ta se bo imenovala móžinja,
kajti ta je vzeta iz moža.« 

Človekove besede, ko je zagledal žensko, so v
hebr. besedilu sestavljene izrazito ritmično in s

tem izražajo veliko veselje in občudovanje. - kost
iz mojih kosti in meso iz mojega mesa je

običajen hebr. način izražanja za tesno, zlasti
krvno, medsebojno pripadnost ljudi (prim. 29,14; Sod

9,2; 2 Sam 5,1). To je treba povezati s podobo rebra
(v. 21). - možinja: hebr. ´iššáh, medtem ko je mož
hebr. ´iš. Besedno igro, ki po svoje poudarja, da
sta moški in ženska bitji iste vrste, je že M. Luter
prevedel tako, da je za ta primer skoval posebno

nemško besedo.  
24 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in
mater in se pridružil svoji ženi in bosta

eno meso.  
Mal 2,15; Mt 19,5; 1 Kor 6,16; Ef 5,31;

eno meso: poudarek je na skupnem življenju;
medsebojna privlačnost v zvezi moškega in

ženske je močnejša od navezanosti otroka na
starše.
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