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SEPTEMBER - KIMAVEC

23.=25. SLOMŠKOVA NED.= p.PIJ  7-Za farane,za umrle
pred rojst.,    Franc Erker,starši Rak-Erker,      10.- Jože,

Dušan Vantur obl., dva Matevža, Roza Pivec
Elizabeta Fregl, Julijana Vantur,Matilda Korošec,

Franc,Angela Koščak obl. v ZAHVALO  za KRUH  IN  VINO
sadove zemlje, trte in dela človeških rok        

24. PON=ANTON M.SLOMŠEK  9.- n.Brezmadežne,
Marija in Anton O.obl.,

25.TOR= SERGIJ R.    Ž=16.-Stanislav Jug, 
26.SRE=KOZMA IN DAMJAN 16.-Karol Klemenčič,pogreb

27.ČET= VINCENCIJ PAVELSKI      8.-Po namenu  
28.PET=VENČESLAV  18.--za d. POKLICE,  .     
29-IX. SOB= MIHAEL,GABRIJEL,RAFAEL

K=17.- Julijana Vantur, Amalija Španring     
30-26.NED= JERONIM   KATEHETSKA NEDELJA 7-

Za farane in za pred rojstvom umrle,               10.-
Karol   Klemenčič 8.dan,Pavla Mlakar obl.,Marinka

Bračič obl
  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 

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA.      VEROUK
1.R.petek-12,5  2.R.13,20., 3.R.četrtek
13.10., 4.R.13,10.                   5.R.petek

13,10, 6.R 13,50                                 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.
»KDOR VERO ZGUBI,   VSE ZGUBI!«        Slomšek

BLAGOR OTROKU, KI GA MATI NOSI V
CERKEV PRED ROJSTVOM, IN PO

ROJSTVU
(tudi če nenačrtovano
malo po svoje poje),

BLAGOR
OTROKOM, NAD
KATERIMI IN S

KATERIMI
STARŠA

MOLITApoA.M.SLOMŠKU

Življenje staršev je (kot) 
knjiga, 
ki jo berejo otroci.SVAVGUŠTIN



Učite otroke gladko ubogati. 
Tudi Jezus je bil 

pokoren svojim staršem. 
Bog nas varuj slabo vzgojenih otrok! 

Oni so največja nesreča.
(bl. Anton Martin Slomšek

STARŠEM!
Bog STVARNIK vam je veliko zaupal: STVARJENJE IN

OBLIKOVANJE – VZGOJO -TEH 
NJEGOVIH in VAŠIH OTROK.

Vi ste prvi  vzgojitelji svojih otrok. V imenu Boga  jih vzgajate,
da bi bili dobri člani Vaše družine in tako tudi človeške družine

in  BOŽJE DRUŽINE.
Kako si bodo  v življenju znali služiti vsakdanji kruh

vam pomagajo učitelji v šoli.
Zakaj živimo, in kje ima življenje in  sploh vse to naše  delo
svoj smisel in CILJ  pa lahko dobimo odgovor samo tukaj
pri JEZUSU, KO PRISLUHNEMO     NJEGOVIM  BESEDAM  

PRI SVETI MAŠI…IN VEROUKU.

VEROUK IMAMO TOREJ DVAKRAT:
 NEDELJSKA SV.MAŠA IN POTEM  ŠE   VEROUČNA URA

MED TEDNOMM.

V  Slomškovem  duhu,  na  to
nedeljo,  ki  je  še  posebej
posvečena njemu, prosimo za
dar trdne osebne vere. Naj bo vodilna misel za naše
življenje in za naše delovanje Slomškov osebni moto
in hkrati njegovo škofovsko geslo: »Vse v večjo čast
Božjo in zveličanje duš«. 
Večkrat  in  radi  prosimo blaženega Antona Martina
Slomška, naj nam s svojim posredovanjem pri Bogu
pomaga na poti  do poglobljene,  žive in trdne vere;
vere, ki je dar iz nebes in ki nam je po našem krstu že
zagotovljen in darovan. Naša trdna vera ne bo zgolj
kakšen  privesek  v  našem  življenju  in  ravnanju,
ampak  bomo  v  Bogu  resnično  spoznali  našega
usmiljenega Očeta, ki nas ljubi in se ljubeče sklanja k
nam. Tako bo vera za nas postajala vedno bolj zares
luč.

Luč, ki nam bo svetila na poti življenja in nam
bo prinašala upanje ter s tem tako zelo potreben

optimizem, ko gre za našo osebno ali za našo
skupno prihodnost! Globoka in trdna osebna vera
je človeku luč tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali

povezani v to ali ono skupnost, znajdemo v
najrazličnejših teminah, sencah in strahovih, ki

nam jih prinaša življenje.
Blaženi škof Anton Martin Slomšek – prosi za
nas in za naš slovenski narod in za Cerkev na

Slovenskem! Po: radio.ognjisce.si

SVETA
VERA  BODI
VAM LUČ 
MATERNJI
JEZIK  PA
KLJUČ  DO
NARODNE
OMIKE

http://zupnija.laporje.si/


Pozdravljamo  sestre URŠULINKE: s.NADO
FURLAN IN s.POLONO ŠVIGELJ. Hvala vam, ker

ste prevzele verouk v naši župniji. Skupaj z
g.Mojco Kolarič

NAGRADNO VPRAŠANJE: 1.-KDO  JE BIL KRŠČEN
V NEDELJO 10. OKTOBRA 1582.  
 V LAPORJAH PRI STAREM KRSTNEM KAMNU? 

2.-OD KOD PRAZNIK 'IME 
MARIJINO' 12 SEPTEMBRA?
 (NAGRADA ZA PRAVILEN ODGOVOR 23.IN 24.IX)

Kdo je največji
 MARKO 9,33 Prišli so v

Kafarnáum. Ko je bil v hiši,
jih je vprašal: »O čem ste

se menili med potjo?«  
34 Oni pa so molčali, kajti
med potjo so razpravljali med seboj, kateri

izmed njih je največji.  
  Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim
rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed

vseh zadnji in vsem služabnik.« 
36 In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga

objel in jim rekel:
37 »Kdor sprejme enega takih otrok v
mojem imenu, mene sprejme; kdor pa

mene sprejme, ne sprejme mene, temveč
tistega, ki me je poslal.« 

Mr 9,30–37
POSTAVITE OTROKA V SREDO MED VAS

V današnji Božji besedi beremo, da so se apostoli 
nekoč prepirali med seboj o tem, kdo med njimi je 
največji, a Jezus na sredino med nje postavi otroka.
Kako pomenljivo dejanje! Ali ni hotel s tem pokazati,

kam otrok v resnici spada – v sredino, v središče 
naše pozornosti, ljubezni, zanimanja, skrbi in 
prizadevanja. 
Otrok je v središču vsake družine in mora biti v 
središču vseh vzgojnih pobud. V središču, ko 
oblikujemo in izbiramo radijske in televizijske 
programe. V središču skrbi za prometno varnost. V 
središču socialnih pobud, razmišljanj in odločitev  
Otrok je sveta stvar, so rekli že stari Rimljani. Četudi
niso poznali Kristusovega nauka in niso vedeli za 
Božje otroštvo, so že po naravi kljub nekaterim 
poganskim navadam imeli otroka za sveto bitje z 
nedotakljivim dostojanstvom.

In kakšno mesto ima v današnji slovenski družbi 
ljubezen do otroka, spoštovanje njegovega 
nedotakljivega dostojanstva vse od spočetja 
naprej? Pa njegova prihodnost?

 Za ogledalo si danes vzemimo Prešerna. V
pesmi Nezakonska mati slišimo pretresljivo

vprašanje mlade matere, ki se je vsi sramujejo in
so jo pustili na cedilu: »Kaj pa je tebe treba
bilo, / dete ljubo, dete lepo, / meni mladi

deklici, /  neporočeni materi?« Odgovor na
to tesnobno vprašanje najde mati v

otrokovih očeh, v katerih sluti odsev nebes,
odsev Boga: »Meni nebo odprto se zdi, /

kadar se v tvoje ozrem oči, / kadar prijazno
nasmeješ se, / kar sem prestala, pozabljeno
je.« Končno zaupa otrokovo usodo Bogu in
se ne meni za to, kako jo vsi obsojajo. Zase

sklene: »Al te je treba bilo al ne, / vedno
bom srčno ljubila te.«

A naše ravnanje in javno mnenje navdihuje vse prej
kot ljubezen do otrok. Preplavlja ga 
samouničevalna miselnost, potegovanje za to, »kdo
je večji in močnejši«, da lahko odloča in sodi o 
drugem, hkrati pa primanjkuje spoštovanja 
materinstva, starševstva, pritrjevanja življenju in 
veselja nad njim. 
Prosimo Božje pomoči, da ponovno postavimo

otroka medse in v Jezusovem nauku najdemo
prave poudarke za življenje.

Po: Ozare – TV Slovenija, 1997

Angeli so tu zato, da varujejo mojo osebnost in ob njej
zdržijo. Razložimo to s primerom. Po nekem predavanju o
angelih je k meni pristopila desetletna deklica in vprašala:

»Resnično verjamete, da me angel nikoli ne zapusti?«
Odgovoril sem ji: »Da, angel je vedno ob tebi.«

Nadaljevala je: »Kaj pa, če se grdo obnašam – je angel
kljub temu ob meni?« Rekel sem: »Da, angel je ob tebi

tudi takrat, ko se grdo obnašaš.« »Kaj pa, če se kar naprej
grdo obnašam?« je deklica spraševala naprej. Rekel sem ji:
»Angel zdrži ob tebi, tudi če se vedno znova grdo obnašaš.
Ne gane se od tebe.« Tedaj je deklica potolažena odšla. O

tem srečanju sem še dolgo premišljeval.
Zakaj je bilo tej deklici tako pomembno vedeti, da je angel

ne zapusti? Očitno je od staršev ali prijateljev dobila
drugačna sporočila: »Nemogoča si. S tabo nihče ne zdrži.

V breme si nam.« Takšna negativna sporočila deklico
ovirajo pri tem, da bi razvila lastno osebnost. Vodijo v to,
da najgloblje jedro njene osebnosti razpada. Zaupanje v to,
da angel zdrži ob njej tudi tedaj, ko ne zdrži nihče drug, in
celo tedaj, ko ne prenese več sama sebe in ne zdrži sama s
seboj, je bilo deklici v pomoč, da je sploh lahko sama sebi
rekla »Da« in tako razvila lastno osebnost. Angel, ki zdrži

vse to, varuje njeno osebnost.
Sveti Avguštin je nekoč dejal, da nam ni potrebno toliko
razmišljati o naravi angelov. Namesto tega pomislimo na
njihovo nalogo. Angeli so Božji sli. To je njihova naloga.
V  podobi  angelov  vstopajo  v  različna  razpoloženja  in
dogodke mojega življenja, da bi jih preobrazili. Vedno pa
se  zavedam,  da  je  Bog  sam  angela  poslal  ravno  v
konkreten trenutek, v mojo konkretno situacijo. Po: A. Grün,
Ti si moj angel Po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza

SLOVENŠČINA – Učiteljica je pri uri slovenščine na tablo
napisala  stavek:  "Reven  moški  je  umrl  zaradi  lakote."  –
"Peter,  kje  je  subjekt?"  je  vprašala.  "Verjetno  na
pokopališču!" 
PRED SODIŠČEM »Plačali boste sto evrov globe, 
gospod.« »Oh, slavno sodišče, nisem noben bogataš. Ni 
možno nekaj manj?«
»Kaj ste po poklicu?« »Prodajalec na bolhšjem  sejmu.« 
»No, dobro, boste pa plačali le 99,99.«
IZKUSTVO »Mi lahko poveste, kaj je izkustvo?«
»Da….izkustvo je nekaj, kar še ostane, ko smo že vse 
izgubili.«
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