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SEPTEMBER – KIMAVEC,      OKTOBER-VINOTOK

30-26.NED= JERONIM   KATEHETSKA NEDELJA 7-
Za farane in za pred rojstvom umrle farane,    10.- Karol
Klemenčič 8.dan,Pavla Mlakar obl.,Marinka Bračič obl

1. PON=TEREZIJA D.J.   8.- n.Brezmadežne,  19.-ŽPS
2.TOR= ANGEKI VARUHI                    8.- po namenu

3.SRE=GERARD                                           18.-po namenu
4.ČET= FRANČIŠEK ASIŠKI  17.-Elizabeta Motaln  obl.,
5.PRVI PET=MARIJA FAVSTINA          17.-za d. POKLICE,

Martin, Marija Sagadin, Frido Gajšek,
Franc, Branko Kušar,    Filip, Ana Kac

POB.PRV.PETKA    
6-PRVA SOB= BRUNO           Ž=17.- Matilda Korošec,
Julijana Vantur,  Amalija Španring  POB.PRVE SOB.        

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

Leskovar, Herman Ačko,  Ivan, Marija Merc
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.

Iščemo dobrovoljce AKCIJA: VSAK
DAN V OKTOBRU MALI ROŽNI

VENEC ZA: 
ZDRAVO PAMET, da bi vedeli, kaj je dobro,

manj dobro, kaj  je slabo(nosi smrt). 
ZA KRISTJANE,  

ZA STARŠE, 
ZA DUHOVNIKE, v Bistriški dekaniji 11

župnij, od teh 4 -štiri,
 nimajo svojega župnika.

ZA REDOVNICE, 
ZA CERKVENE VODITELJE, 
ZA DRŽAVNE VODITELJE.

 

POJDIMO MALO OBISKAT NAŠEGA
DAVNEGA PREDNIKA V TRENUTKU KO JE

ODPRL OČI          POTEM, KO JE BIL
USTVARJEN IN VIDI: NAJPREJ JE

PRED NJIM   BOG,  
bogastvo – vse
ima,    VEK-VEČNOST-

BIVANJE, SLAVO, 
SAMA LJUBEZEN, NEŽNOST

itd.itd.,itd.
P o s k u š a j m o  s e  v ž i v e t i  v  n j e g o v e

o b č u t k e: 
NAŠ DAVNI PREDNIK, prvi Slaven ČUTI, DA JE

POTREBNO VSE KAJ VIDI, ČUTI  NEKAKO
OZNAČITI, IZREČI,  DA ENOSTAVNO  daje
imena bitjem okoli sebe: NAJPREJ JE PRED

NJIM   BOG,   bogastvo –
on vse ima, LJUBEZEN,

VEK-VEČNOST-BIVANJE, SLAVO,
ŽIVLJENJE      itd.itd.,itd.

2. potem v luči BOGA-BOGASTVA, ŽIVLJENJA
VIDI SEBE, ODSEV TE VEČNOSTI v vseh

ozirih, SEBE JE VIDEL POLNEGA
TE VEČNOSTI,  IN DAL SI JE IME 

ČELO-VEK,
SLAVE-SIN,

SLAVEN, 
IN TAKO JE ZAČEL TO ZEMELJSKO
POTOVANJE ČELOVEK.  SLAVE SIN,

ČLOVEK–
SLAVEN. 

SVETA VERA BODI VAM LUČ, 
materin jezik pa ključ, do narodne omike. SLOMŠEK 



                                                     Veliko nam govorijo o vzgoji. 
Toda čudovit, svet spomin, 

hranjen iz mladosti, 
je najlepša vzgoja. 

Če človek odnese iz življenja 
mnogo takih spominov, 
je miren za vse življenje; 

ta spomin ga bo morda zadržal 
pred velikim zlom.

(Fjodor Mihajlovič Dostojevski)



Skrivnost uspeha v življenju ni v tem, 
da človek dela tisto, kar ljubi, 
temveč da ljubi tisto, kar dela.

(Vinston Churchill)


Ko hodim gor in dol po stanovanju 
in pri tem molim rožni venec, 

se mi porodijo najlepše melodije.
(Joseph Haydn)



PREPEVANJE – Žena je obiskovala ure petja, doma pa
je pridno vadila. Toda vedno, kadar je vadila petje doma,
je mož stal na balkonu. »Zakaj vedno stojiš na balkonu,

M O D R O S T 
  S T A R I H : 

ZGODOVINA JE
UČITELJICA
ŽIVLJENJA.

RAZMIŠLJANJE O
ZNANIH

RESNICAH JE 
IZVIR NOVIH
SPOZNANJ.

DRUŽINA,
KI

SKUPAJ
MOLI,

SKUPAJ
OSTANE!

http://zupnija.laporje.si/


ko jaz vadim petje  ???« ga je nekega dne vprašala.
–»Ja, zato, da sosedje ne mislijo, da te pretepam.«

Marjan je prišel v šolo z ostanki zajtrka okoli
ust.  »Kaj  bi  ti  storil,  če  bi  jaz  imela
marmelado  okoli  ust?«  Ga  je  vprašala
učiteljica. »Vljudno bi molčal,« je odvrnil»

ALI ZUNAJ MOČNO DEŽUJE?« JE 
VPRAŠAL GOST NATAKARJA.« Ne  vem 
in me ne briga. Pri vaši mizi itak streže moj 
kolega.«

47 Če te tvoje oko
pohujšuje, ga iztakni!
»Kdor ni proti nam, je z nami«

MARKO 9,38 Janez mu je
rekel: »Učitelj, nekoga

smo videli, da je v tvojem
imenu izganjal demone,

in smo mu branili, ker ni hodil za
nami.« 

39 Jezus pa je rekel: »Ne branite mu!
Nihče namreč ne more storiti

mogočnega dela v mojem imenu in
takoj grdo govoriti o meni. 

40 Kdor ni proti nam, je za nas. 
41 Kdor vam da piti kozarec vode zaradi

imena, ker ste Kristusovi - resnično,
povem vam -, zagotovo ne bo izgubil

svojega plačila.« 
Skušnjave vabijo v greh

42 »Kdor pohujša enega od teh malih, ki
verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi
mu obesili mlinski kamen na vrat in ga

vrgli v morje. 

ki verujejo vame različici ki verujejo, ki imajo vero. -
mlinski kamen tj. kamen, ki so ga vrteli osli, ko so mleli

žito.
43 Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj!

Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje,
kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v
peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. 

45 Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj!
Bolje je zate, da prideš hrom v življenje,

kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v
peklensko dolino.

Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje
kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi

bil vržen v peklensko dolino, 
48 kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne

ugasne.

JAKOB 5,13 Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je
kdo dobre volje, naj pôje hvalnice. 

14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine
Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem

imenu pomazilijo z oljem.  
bolan db. nemočen, slaboten. - starešine Cerkve tj.

predstojnike občestva. - pomazilijo z oljem: olje je tedanje
zdravilstvo uporabljalo za blažitev bolečin (prim. Lk

10,34).

15 In molitev vere bo rešila bolnika in
Gospod ga bo obudil; če je storil grehe,

mu bodo odpuščeni
Mr 5,34.41; 16,18; Lk 17,19;

molitev vere tj. molitev, ki izhaja iz vere in je z njo
združena. - rešila: v duhovnem/eshatološkem ali

zdravstvenem smislu (ozdravila). - bolnika ali trpina

.5,16 Zato izpovedujte grehe drug
drugemu in molíte drug za drugega, da

boste ozdravljeni. Veliko moč ima
dejavna molitev pravičnega.  

izpovedujte grehe: že SZ je poznala priznavanje grehov
pred občestvom (prim. Dan 9,4-20; Bar 1,15-3,8), 

znano je bilo v tedanjem judovstvu (kumransko Pravilo
skupnosti (1QS) 1,23-2,1).  

MOLITEV ROŽNEGA VENCA

Marija, Kristusova mati,
prišli smo k tebi,

da bi nas ti, Mati, naučila
hoditi po poti evangelija,

po poti, na kateri ni pomembno nič drugega
kot predana ljubezen. Charles Singer

KRAVA – Učiteljica v šoli naroči: »Učenci, narišite poljubno

sliko in mi jo oddajte na koncu pouka!« Ob koncu pouka vsi

oddajo risbe, le Janezek odda prazen list papirja. Učiteljica

ga  začudeno  vpraša:  »Kaj  pa  si  ti  narisal  Janezek?« –

Janezek urno odgovori:  »Ja travo in kravo.« – »In kje ti tu

vidiš travo?« ga vpraša učiteljica. – »Krava jo je pojedla.« –

»In kje je potem krava?« ga dalje vpraša učiteljica. – »Ja,

krava je pa šla, ker ni bilo trave.« odgovori Janezek. 
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