
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 13. 6.  sv. Anton Padovanski,
redovnik

ob 7.00:  za + Milana Trol
po namenu Brezmadežne

(g. Janez)
T: 14. 6.  sv. Valerij in Rufin,

mučenca
ob 7.00:  za + Ano Žnidar

za mir v svetu (g. Janez)
S: 15. 6.  sv. Vid, mučenec
ob 7.00:  za + Marjeto Marinko

v čast sv. Rešnjemu telesu (g.
Janez)

Č: 16. 6.  SV. REŠNJE TELO IN KRI,
slovesni praznik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 19.00:  za + Pepco Regoršek

v zahvalo sv. Rešnjemu telesu
(g. Janez)

P: 17. 6.  sv. Rajner, samotar
ob 19.00:  za + s. Avrelijo Pavel

 za blagoslov v družini (g. Janez)
S: 18. 6.  sv. Gregor Janez

Barbarigo, škof
ob 19.00:  za + Antona in Marijo – 
obl.                                       (g. Janez)
ob 19.00 v Kočnem: za + Heleno 
Pernat
N: 19. 6.  12. nedelja med letom
ob 7.00:  za žive in rajne župljane
za + Kramberger – Jerič (g. Janez)
ob 10.00:  za + Marijo Rak – obl. in 
Francko Kolar
za + Karla in Marijo Majer (g. Janez)

SVETNIK TEDNA – 15. junij

Med  najbolj  čaščene  svetnike  v
Sloveniji prištevamo  tudi  svetega
Vida, mučenca.  Bil je sin bogatega
senatorja  Hila,  ki  je  svojega  sina
izročil  v  vzgojo  pobožnima
zakoncema Modestu in Krescenciji.
Oče  namreč  ni  vedel,  da  sta
kristjana. Imenovana vzgojitelja sta
ga poučila v  veri in dala krstiti.

Ko  se  je  Vid  vrnil  k  očetu,  je  bil
vesel  pridnega  sina.  Kmalu  pa  je
zaslutil, da je sin kristjan, zato ga je
začel poganski  oče preganjati. Vid
je  ostal  stanoviten  v  veri  in  je
očetu odgovoril: "Oče, ko bi vedel,
kako dober je krščanski Bog, bi ga
takoj molil." Za te besede je dobil
udarce.  Nejevoljen  oče  je  pozval
sodnika  Valerijana,  naj  pokliče
Vida  k  sebi,  misleč,  da  se  bo  sin
ustrašil  sodnika  in  zapustil
krščanstvo. Ker s prigovarjanjem ni
uspel,  je  ukazal  Vida  mučiti  in
trpinčenega vrnil očetu.

Modestu  in  Krescenciji  je  uspelo,
da sta ga  skrivaj  odpeljala  v  Rim.
Tam  je  Vid  molil  nad  cesarjevim
sinom, ki ga je mučil  hudi duh, in
mladenič  je  bil  rešen.  Razjarjeni
cesar  je  Vida  dal  vreči  v  kotel
raztopljenega svinca, kjer je umrl.

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU
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MILOST, LJUBEZEN IN OBČESTVO TROEDINEGA BOGA

Na začetku svete maše duhovnik pozdravi  zbrano občestvo z besedami
apostola Pavla:  "Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa,  ljubezen Boga
Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi." Te besede so več kakor
bogoslužni pozdrav. V njih je kratko izražena resnica o Sveti Trojici, katere
praznik danes obhajamo. V navedenem izreku je tudi nakazano delovanje
vsake od treh Božjih oseb.
Resnico  Bog je  oče  je  povedal  šele  njegov  učlovečeni  Sin,  ki  se  je  k
svojemu Očetu obračal v molitvi. Še več: tudi svoje je naučil moliti očenaš
in že s tem povedal, da je Bog naš Oče, h kateremu se smemo kot njegovi
otroci z zaupanjem obračati.

Svojega in  našega skupnega Očeta  nam je
Jezus najlepše naslikal  v  čudovitih prilikah,
zlasti  v  priliki  o  izgubljenem  sinu.  Bog  je
srečen bolj kot vsak dober človeški oče, da
more  odpustiti  otroku,  ki  svoje  zgrešeno
dejanje obžaluje. Osnovni in za nas najbolj
pomembni  lastnosti Boga sta usmiljenje in
ljubezen.  Seveda  je  prava  ljubezen  vedno
tudi  modra,  zato  je  pravična,  saj  dobro
plačuje in hudo kaznuje.

Božja ljubezen in usmiljenje nam nista podarjeni v potuho, vsaj mi je ne
smemo tako razumeti. Bog je do nas prizanesljiv, ker hoče podpirati naša
duhovna prizadevanja.
Del  bogoslužnega  pozdrava  pravi:  "Milost  našega  Gospoda  Jezusa
Kristusa." S svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem, s svojo pokorščino do



Uredil in razmnožil Župnijski urad
sv. Filipa in Jakoba v Laporju,

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

konca nam je Jezus zaslužil vso milost.

Za delivko milosti pa je postavil Cerkev in apostolom naročil, naj gredo po
vsem svetu in naj  ljudi  učijo spolnjevati Božje  zapovedi.  V imenu Svete
Trojice naj ljudi s krstom prerodijo za Božje otroke. V imenu Svete Trojice
Cerkev podeljuje vse zakramente.  Studenci Kristusove milosti tečejo tudi
za  nas,  samo  odpreti moramo  svoje  žejne  duše,  da  bomo  prerojeni  in
okrepčani za življenje.
V zadnjem delu pozdrava na začetku daritve nam mašnik vošči  "občestvo
Svetega Duha z vami vsemi". Pove nam, da je Sveti Duh predvsem duh
medsebojne  ljubezni,  povezanosti,  sodelovanja  in  edinosti.  V  tem
razdeljenem in razcepljenem svetu nam je še kako potreben, če naj živimo
srečno in ustvarjalno življenje. Božji Duh nam je potreben, da moremo biti
Božje priče.
Potrebnost Svetega Duha izraža mašnik v vsaki evharistični molitvi takoj za
posvečenjem kruha in vina. V drugi evharistični molitvi mašnik prosi,  "naj
nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da
bomo vsi eno". Ta prošnja nam hkrati pove, s kakšnim namenom moramo
prejemati  sveto  obhajilo:  da  smo  odločeni  živeti  v  enosti  z  Bogom  in
občestvom.

A K T U A L N O

OVREDNOTIMO VEROUK

Ob sklepu veroučnega leta veliko razmišljam o delu naše veroučne šole in
sodelovanju vseh vključenih.
Najprej  se  ponovno  spomnimo,  da  smo  z  delovanjem  veroučne  šole
izpolnjevali  Jezusovo  naročilo:  "Pojdite  po  vsem  svetu  in  oznanjujte
evangelij vsemu stvarstvu." (Mr 16,15)  Uvajanje mladih v krščanski način
verovanja ni neko svojevoljno delo, ampak naročilo Jezusove ljubezni, da
bi mogli živeti življenje v polnosti.
Za  uspešno  doseganje  tega  cilja  je  potrebno  sodelovanje  vse  župnijske
skupnosti, kajti vsi kristjani v župniji  s svojim zgledom mlade uvajamo v
življenje po evangeliju. Še večjo odgovornost za posredovanje vere imamo

O Z N A N I L A

SLOVESNI  PRAZNIK  SVETEGA
REŠNJEGA  TELESA  IN  KRVI
obhajamo  v  četrtek  po  trojiški
nedelji.
V  ospredju  je  vidik  javnega  in
slovesnega češčenja Gospodovega
telesa  pod  podobo  posvečenega
kruha in vina.
Praznična sveta maša je ob 7. uri
in  ob 19.  uri. Pol  ure  pred sveto
mašo  je  češčenje  izpostavljenega
Najsvetejšega.
Lepo vabljeni!

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV
na krst  njihovih otrok je v petek,
17. junija. Zberemo se v prostoru v
župnišču ob 17.30.
Priprava  naj  pomaga  otrokovim
najbližjim k doživetemu obhajanju
zakramenta in k potrebni skrbi za
versko vzgojo krščenega otroka.

SLOVESNO  IN  JAVNO češčenje
svetega Rešnjega telesa imamo po
ustaljeni  navadi  v  nedeljo  po
prazniku.  Prihodnjo  nedeljo  (19.
junija)  bo  po  drugi  sveti  maši
okrog cerkve telovska procesija. S
tem  bogoslužjem  želimo  povabiti

OB SKLEPU veroučnega leta se kot
župnik  iskreno  zahvaljujem  vsem
trem katehistinjam: sestri Nadi in
gospema  Meliti  in  Jasni.  Hvala
vam,  da  poleg  drugih  obveznosti
sprejemate  poslanstvo  tudi  v
Laporju.  Za  vaše  požrtvovalno  in
nesebično  delo  se  vam  toplo
zahvaljujem!
Hvaležnost  izražam  vsem  tistim
staršem, ki ste se zanimali za delo
veroučne  šole,  prihajali  na
govorilne ure,  prihajali  z  otroki  k
sveti maši, in tistim, ki ste mlajše
pripeljali k veroučni uri.
Katehetje  izražamo  priznanje
vsem  veroučencem,  ki  ste
sodelovali  s  pobudami  in  s
primernim  vedenjem  omogočali
lepši  potek  srečanja.  Ostanite  še
naprej odgovorni.
Katehetje  se  zahvaljujemo  tudi
vsem  župljanom,  ki  ste  molili  za
blagoslov in uspeh našega dela.
Otrokom in staršem želimo lepe in
koristne počitnice.



katehetje, starši  veroučencev in otroci,  vključeni  v  veroučno šolo.  Sklep
veroučnega leta je čas, ko naj  bi  naredili  analizo našega sodelovanja in
prizadevanja. Vem, da sadov uvajanja mladih ne moremo pričakovati kar
"čez noč". Prepustiti rast duhovne setve slučaju in srečnemu naključju ali
čudežnim posegom pa je neodgovorno dejanje.  Negujmo in podpirajmo
rast duhovne setve, da ne bo propadla.

Jezusa  v  naše  vsakodnevno
življenje in delo.
Vabim vas, da v lepem številu in z
dejavnim  sodelovanjem  izrazimo
Bogu dolžno čast in hvalo.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
13. 6. 2022 – 19. 6. 2022

PONEDELJEK:
13. 6.

sv. Anton Padovanski, redovnik

- ob 7.00:  za + Milana Trol
po namenu Brezmadežne (g. Janez)

TOREK:
14. 6.

sv. Valerij in Rufin, mučenca

- ob 7.00:  za + Ano Žnidar

za mir v svetu (g. Janez)

SREDA:
15. 6.

sv. Vid, mučenec

- ob 7.00:  za + Marjeto Marinko
v čast sv. Rešnjemu telesu (g. Janez)

ČETRTEK:
16. 6.

SV. REŠNJE TELO IN KRI,
SLOVESNI PRAZNIK

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 19.00:  za + Pepco Regoršek

v zahvalo sv. Rešnjemu telesu
(g. Janez)

PETEK:
17. 6.

sv. Rajner, samotar

- ob 19.00:  za + s. Avrelijo Pavel

za blagoslov v družini (g. Janez)

SOBOTA:
18. 6.

sv. Gregor Janez Barbarigo, škof

- ob 19.00:  za + Antona in Marijo – 
obl.                                      (g. Janez)

- ob 19.00 v Kočnem: za + Heleno 
Pernat

NEDELJA:
19. 6.

12. nedelja med letom
sv. Nazarij, koprski škof

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane
za + Kramberger – Jerič (g. Janez)

- ob 10.00:  za + Marijo Rak – obl. in 
Francko Kolar

za + Karla in Marijo Majer (g. Janez)

        




