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SEPTEMBER - KIMAVEC

9.=23.NED.= PETER KLAVER7-Za farane,za umrle pred
rojst. 10.-Slavko Kovač, pok.Ogrinc, Elizabeta Fregl,

Katarina,Anton Hjšek obl. Jožef, Martina Berglez
10. PON= PULHERIJA. 8.- n.Brezmadežne.     
11.TOR= PROT IN HIJACINT   8.-Po namenu  

12.SRE= IME MARIJINO  Dom Poljč15,30 Elizabeta Fregl,       
13.ČET= JANEZ ZLATOUSTI         8.-Po namenu  ,

14.P.PET= POVIŠANJE SV.KRIŽA  18.--za d. POKLICE,  da
nas Bog reši demona boljševizma in drugih izmov
15-IX. SOB=ŽALOSTNA MB       14 Za blag. V zakonu:

Matic Očko in Lidije Ačko
16-24.NED=KORNELIJ, CIPRIJAN               7-Za farane,

Tilčka,Franci, starši Kramberger-Jerič
10.-Amalija Španring        Ž=12.-Konrad Petek     

  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,  6.7.8.9. po šoli (cca

14,45. uri) po dogovoru (Č ali P)   
vpis 9.9.in16.9 po 1.in2.maši,za stroške verouka

30.€,/2.o.15€,/3.o.0.€ 
 N.B.: STARŠI SAMI pridite vpisat otroka, zaradi
novih evr. predpisov  o varovanju os.podatkov.

Starši so prvi vzgojitelji. 
Svoje otroštvo doživi otrok 

predvsem pri njih, ne glede na to, 
da se dobršen del dneva 

niti ne vidijo. Več kot potrebno je, 
da se zanimajo, 

kako se otroci v šoli obnašajo. 
Stik med starši in učitelji 

mora temeljiti na medsebojnem 
zaupanju in spoštovanju.

(Berta Golob)


Blaženi Anton 
Martin  Slomšek 
uči:
»Moli za otroke, moli z 

otroki! 
Pobožnost molitve je tisto dragoceno olje, s

katerim počastimo Jezusa, najboljšega
družinskega prijatelja. 

Toda k molitvi se ne da prisiliti. 
Otrok ne učimo moliti s šibo,

temveč z lastnim zgledom  
. Mati, poklekni z otrokom, moli 
glasno v njegovi  navzočnosti, 

kmalu bo v svojem srcu, nato tudi s 
svojimi usti s teboj molil. 
Otrok, ki moli, je enak angelom. O, starši, učite

vendar svoje otroke moliti! 
Toda molite tudi za svoje otroke, da jih Bog
blagoslovi, da jih njegovi sveti angeli 
varujejo. 

Materini vzdihi, očetove molitve za otroke    se
pred Bogom 

nikdar ne izgubijo.

 Molite tudi skupaj v družinskem krogu.
 Ne sramujte se pobožnosti. 
Vera je luč, molitev in pobožnost pa olje za 
luč. 

Odvzemite svetilki olje, tedaj mora luč
ugasniti, zato je vera izginila

 iz tolikih hiš, ker se ni več gojila
domača pobožnost.

Blagor tisti pobožni družini, tistemu mestu, tisti 
deželi, kjer je še pobožnost v družinskem krogu, 
kjer najde ta svoje zatočišče 
v družinski izbi.     Tam je še Jezus, Odrešenik 
sveta, doma.

Če so družine izgubile vero, 
če so v svojem načinu življenja postale pogani,

tedaj SO SE PREPUSTILE PROPADU!«

MODROST STARIH:

<<ČLOVEK JE SAM SEBI NAJVEČJI LAŽLIVEC>>

<<KAKŠNO DRVO TAKŠEN KLIN, 
KAKŠEN OČE TAKŠEN SIN!>>

<<JABOLKO NE PADE DALEČ OD DREVESA!>>

<<S KAKŠNO MERO MERITE, 
     SE VAM BO ODMERILO!>>

<<PO NJIH DELIH, NE PO BESEDAH,
 JIH BOSTE SPOZNALI!>>

ŽIVLJENJE
STARŠEV JE

KNJIGA, KI JO
VSAKODNEVNO

BEREJO OTROCI.

http://zupnija.laporje.si/


Jezus ozdravi gluhonemega
MARKO 7,31 Nato je JEZUS odšel iz pokrajine Tira
in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po

sredi pokrajine Deseteromestja.
Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru različica Tira in

šel proti morju; ta zemljepisna oznaka verjetno noče začrtati
natančne poti, ampak obe naslednji pripovedi na splošno

postavlja v pogansko deželo.  
 Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko
govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj.  

33 Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil
prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika.  

pljunil: ljudsko zdravilstvo in magija sta slino uporabljala pri
zdravljenju različnih bolezni. Vendar tu ne gre le za Jezusovo

prilagoditev medicinskim in magičnim navadam tedanjega časa,
ampak tudi za globoko, nadčasovno skrivnost pobožanstvene in
zato odrešujoče snovi. »Tudi slina njegovega brezmadežnega

telesa ... je bila deležna Božje moči« (Zigaben).

34 Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu
rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!«  

Efatá:   Nagovor velja bolnemu organu, v globljem smislu
pa celotni osebi, tako da je upravičeno prišel v starodavno

krstno liturgijo.

35 In takoj so se mu odprla ušesa,
razvezala se je vez njegovega jezika in je

pravilno govoril.  
36 Jezus jim je naročil, naj tega nikomur

ne povejo; toda bolj ko jim je naročal,
bolj so oznanjali  

 37 in nadvse osupli so govorili: »Vse
prav dela: gluhim daje, da slišijo,

nemim, da govorijo.«  

Božja  beseda  današnje  nedelje  nas
vzpodbuja  k  dobroti,  ljubezni  in
darovanju.  Po  Božji  dobroti  Jezus
ozdravi  gluhonemega.  Vzel  si  je
trenutek  časa  in  mu  pomagal.  Po
Jezusovem zgledu smo dolžni  tudi  mi
pomagati drug drugemu in si vzeti čas.
Včasih  je  dovolj  že  iskren  pozdrav,
morda vesel nasmeh, to je dobrina, ki
ustvarja srečo, zadovoljstvo.
»Vzel  ga  je  od  množice  vstran  …«
beremo v današnji Božji besedi. Tudi mi
si vzemimo čas za sočloveka. Stopimo
iz množice, iz nje povabimo k sebi tudi
drugega. In posvetimo se samo njemu.
Že preprost trenutek, ki  ga namenimo
sočloveku, lahko »ozdravlja«.

Materin nauk je mladeniču jutranja
zarja, njen bogoljubni zgled mu je
za vse življenje lepa bela luč. Kar
dobra mati v mlado srce zasadi,
ne usahne vse žive dni. bl. Anton Martin Slomšek

3. september
GREGOR I. VELIKI

Za Leonom I. je Gregor I. drugi in edini papež, ki mu
je zgodovina prisodila naslov Veliki. Zaslužil si ga je,
ker je modro vodil krmilo Kristusove Cerkve v času,
ko  je  stari  vek  prehajal  v  srednjega.  Razumno  je
povzel pridobitve dotedanjih krščanskih stoletij in jih
kot skrbno urejeno dediščino izročil prihodnjim. Bil
je  prvi  papež  iz  vrst  zahodnega  meništva,  zato  je
mogel  benediktinskemu  redu  naložiti  dolžnost
misijonarjenja  med  novimi  evropskimi  poganskimi
narodi. Zapustil je globoke duhovne spise, preuredil
je bogoslužje in petje (gregorijanski koral), kar je vse
imelo  stoletno  veljavo.  Bil  je  res  ‘Božji  konzul’,
kakor  je  zapisano  na  njegovem  grobu:  namreč  od
Boga  poslani  pomočnik  vsemu  človeštvu  in
svetovalec ljudem kot glasnik Božje volje.
Rodil  se  je  v  Rimu  okoli  leta  540  v  patricijski
(plemiški) družini. S šolanjem v visokih krogih si je
pridobil  temeljito  izobrazbo.  S  podedovanim
premoženjem  je  zgradil  šest  benediktinskih
samostanov  na  Siciliji  in  enega  v  Rimu,  v  svoji
rojstni  hiši,  kjer  se  je  naselil  tudi  sam.  Po  smrti
papeža Pelagija leta 590 je bil  soglasno izvoljen za
njegovega naslednika. Umrl je leta 604.

Gospod, ne daj mi preveč razuma,
 toda dovolj, 

da bom razumel življenje in ljudi.
Ne daj mi preveč moči, 

toda dovolj za delo.
Ne daj mi preveč uspeha, 

toda dovolj, da bom znal živeti in pomagati.
Ne daj mi tudi preveč 

pokornega prilagajanja, 
toda dovolj samozavesti,

da bom lahko opravljal svoje dolžnosti.
Gospod, kakšno mešanico sreče in trpljenja 

mi želiš dati, to prepustim tebi.
Samo pomagaj mi, da bom danes srečen.«

Phil Bosmnans, Živi vsak dan
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