
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 14. 11.  sv. Nikolaj Tavelić,
mučenec

ob 7.00:  za + Ano in Filipa Kac – 
obl.

T: 15. 11.  sv. Leopold, knez
ob 7.00:  za + Nežo Šuster
ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič – 8. dan

S: 16. 11.  sv. Marjeta Škotska,
kraljica

ob 7.00:  za + iz Dolgega Vrha in 
Zgornje Brežnice
ob 17.00 na Žabljeku:  za + iz 
Leviča, Videža in Žabljeka

Č: 17. 11.  sv. Elizabeta Ogrska,
redovnica

ob 17.00:  za + Marijo Mikolič

P: 18. 11.  sv. Roman Cezarejski,
diakon

ob 17.00:  za + Štefana, Roziko in 
Romana Mlaker

S: 19. 11.  sv. Matilda, redovnica
ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
– obl. in Martina Žišt
ob 17.00: za + Franca in Matildo 
Pahič

N: 20. 11.  Kristus Kralj vesoljstva,

SVETNIK TEDNA – 15. november

Iz  rodbine  avstrijskih  grofov
Babenberžanov  izhaja  sveti
Leopold, ki  goduje  na  zgoraj
navedeni  dan.  Grof  Leopold  je
prevzel oblast, ko je bil star le 23
let.  Kot  mladenič  je  na  začetku
vodenja  grofije  po  zgledu
Izraelovega kralja Salomona prosil
od  Boga  ne  dolgega  življenja,  ne
bogastva  in  ne  hudega
nasprotnikom,  ampak  modrosti.
Svojemu  ljudstvu  je  želel  Bogu
ljubo  vladati.  Pismo  papeža
Inocenca pravi o njem:

"Štirideset  let  je  Leopold  vladal
Avstriji  na  vso  moč  pravično  in
krotko.  In  to  v  času,  ko  je  bil  v
Nemčiji  vsakdo  v  velikem  strahu
zaradi krvavih vojsk, morij, požigov
in hudih razdejanj."

Dvakrat  je  moral  prijeti  za  meč
zoper  nasilne  Madžare  in  jih  je
premagal. Pokazal je, da ne zna le
moliti,  ampak  tudi  braniti.  Med
številnimi  otroki  sta  bila  tudi
sinova Oton in  Konrad,  ki  sta  kot
cerkvena  kneza  v  Fresingu  in
Salzburgu imela duhovno in svetno
oblast  nad  velikim  delom
slovenske  zemlje.  Obravnavani
svetnik je umrl 15. novembra leta
1136, star 63 let.

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU

št. 68,  13. november 2022,  33. nedelja med letom                                           leto II

PRIČEVATI TUDI V NEUGODNIH OKOLIŠČINAH

Smo v predzadnjem mesecu tega leta, ki ga imajo nekateri za bolj turoben
čas leta. Svetel del dneva postaja vse krajši, hlad prihaja v deželo, narava
daje videz umiranja, manj je množičnih praznovanj in druženj. Nekateri
organizirajo razna praznovanja (martinovanje), da bi si popestrili življenje.
Nepoučeni v veri ali z evangelijem slabo seznanjeni kristjani bodo morda
ob poslušanju odlomkov Svetega pisma nezadovoljni dodali, da nas tudi
sporočilo  Božje  besede  usmerja  v  nelagodno  razpoloženje,  ki  smo  ga
zgoraj nakazali. V evangeliju Jezus govori o minljivosti tega sveta, o vojnah
in  stiskah,  ki  bodo  doletele  ljudi,  in  celo  o  preganjanih  zaradi  vere  v
Jezusa.

To niso nič lepe napovedi in obljube.  Takih
obljub  za  življenje  na  tem  svetu  Jezus  ni
nikoli dajal. Ali tudi Božje oznanilo prispeva
k turobnosti novembra?
To  pa  ne  drži.  Jezus  tudi  v  odlomkih,  ki
govorijo  o  minljivosti  sveta  in  našega
sedanjega življenja,  ni hotel vzbujati žalosti
in obupa. On je bil za takratne učence realist
in to ostaja za vse človeške rodove. On ve,
da  se  bo  Božje  kraljestvo  uresničevalo  v
ugodnih in manj ugodnih okoliščinah.

Razne stiske nam niso všeč in čutimo njihovo ostrino, imajo pa svoj smisel
in prav ob njih dobiva naše prizadevanje za dobro večjo vrednost. Jezus
namreč  pravi:  "To  se  vam  bo  dogajalo,  da  boste  pričevali  zame."  (Lk
21,13) Pričevati za Boga in duhovne vrednote v ugodnih okoliščinah je



sklep cerkvenega leta
sv. Edmund, kralj

ob 7.00:  za + Alojza in Angelo 
Ambrožič in Franca, Kristino in 
Branka Macuh
ob 10.00:  za žive in rajne župljane

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

lažje, ima pa tudi manjšo pričevalnost in privlačnost.

Kristjane, ki obiskujemo sveto mašo in molitvena srečanja, doma molimo,
prejemamo  svete  zakramente  in  iz  teh  virov  skušamo  živeti,  pogosto
zadene  pomilovanje,  posmeh  in  izločevanje.  Kdor  kljub  neprijetnim
odzivom in lastnem trudu vztraja v krščanskem življenju, zares pričuje za
Kristusa.

Takih pričevalcev vere Bog daje človeštvu vse od prvih stoletij krščanstva
do današnjih dni.  Zaradi  takih zgledov so mnogi sprejeli  vero že v času
rimskega preganjanja. Zaradi njihovega zgleda je nastal rek: "Kri mučencev
je seme novih kristjanov."

Seveda  ni  pričevalec  za  Kristusa  le  tisti(a),  ki  je  v  ječi  in  ga  umorijo.
Današnje razkristjanjeno okolje daje dovolj priložnosti, da lahko kristjani
pričujemo za Boga in duhovne vrednote. To je naše poslanstvo, da lahko
iščoči  najdejo  pot  h  Kristusu.  On  pa  nas  v  tem  prizadevanju  podpira.
Zagotavlja nam: "Jaz vam bom namreč dal zgovornost in modrost, ki ji ne
bodo mogli ugovarjati." (Lk 21,15)

A K T U A L N O

PRIŽGIMO RAJNIM LUČ MOLITVENE PODPORE

Ob prazniku vseh svetih in vernih duš dan in seveda na svež grob ljudje
množično  prižigamo  sveče.  Včasih  v  tem  celo  pretiravamo,  zato  nas
voditelji  dobrodelnih  ustanov  vabijo,  da  namesto  kakšne  sveče  manj
namenimo dar za pomoč ljudem v stiski.

Na tem mestu vas v letošnjem novembru vabim k svetim mašam, ki jih
opravljam za rešitev duš  iz  vic. Odločil  sem se,  da  vsak teden opravim
mašo za umrle iz določenih vasi,  da bi se bolj čutili nagovorjene in tudi

O Z N A N I L A

TEDEN  ZAPOROV obhajamo  že
nekaj  let  v  sredini  novembra.
Letos bo naša misel  na osebe,  ki
so povezane z zaporniki, navzoča v
tednu med 13. in 19. novembrom.
Namen tedna zaporov je, da bi se
kristjani  resnično  zavedali  potreb
zapornikov,  njihovih  družin,  žrtev
kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh
drugih, ki skrbijo za zapornike.

V  cerkvi  bo  vsak  dan  posebna
prošnja  za  osebe,  povezane  z
zapori, in kratka misel, ki jo imate
tudi na oglasni deski.

Vabljeni k sodelovanju.

ŽUPNIJSKI  SVET ima svojo sejo v
ponedeljek, 14. novembra.

Zberemo se  v župnišču ob 17. uri.
Lepo vabim k sodelovanju. Doma
si v priročniku oglejmo temo za ta
mesec.

ZAKONCI,  ki  mislite, da bi se bilo
dobro  povezati  v  skupino,  ste

ČEŠČENJE  SVETEGA  REŠNJEGA
TELESA je tudi v naši cerkvi. Vsak
četrtek je vsaj pol ure pred sveto
mašo  izpostavljeno  sveto  Rešnje
telo  –  to  je  od  16.30  do  svete
maše.

Vabim vas,  da  se  ne  utrudimo v
molitvi za velike potrebe Cerkve in
človeštva  ter  ne  omagamo  v
lepem molitvenem poslanstvu.

OBISK  MIKLAVŽA ob  njegovem
godu  6.  decembra  je  zlasti  za
otroke pričakovan dogodek.

Letos  naša  veroučna  šola
pripravlja  miklavževanje  za
veroučence  in  tudi  predšolske
otroke.



prišli k molitvi za umrle iz vaše srede.

Kje in kdaj se daruje sveta daritev, je napisano v oddelku mašni nameni.
Vsakdo pa lahko pride tja in tedaj, ko mu je to omogočeno. Potrebno se je
odločiti in priti k skupni božji službi.

Molitev za rajne je izraz naše ljubezni in hvaležnosti rajnim, zato jim želimo
pomagati v procesu duhovnega očiščevanja za vstop v nebeško življenje.

Taka  dejanja  nam  narekuje  tudi  vera  v  razodeto  resnico  posmrtnega
življenja.  Zgled  take  vere  in  skrbi  za  zveličanje  umrlih  imamo  v  svojih
prednikih. Posnemajmo jih v predlaganem dobrem delu.

vabljeni na srečanje. V četrtek, 17.
novembra, ob 18. uri ste ponovno
vabljeni  na  srečanje v  Slomškov
dom.

Vključite  se  in  spoznali  boste,  da
ob  zakonski  skupini  postaja  tudi
vajina skupnost bogatejša.

Povabite še kakšen par.

Starše,  ki  želite,  da  vaš  otrok  iz
Miklavževih  rok  prejme  darilo,
vabim, da sporočite ime otroka in
prispevate 10 evrov za Miklavžev
koš.  To  lahko  storite  v  župnijski
pisarni ali ob verouku.

Srečanje z Miklavžem v naši cerkvi
je  predvideno  v  ponedeljek,  5.
decembra, ob 16. uri.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
14. 11. 2022 – 20. 11. 2022

PONEDELJEK:
14. 11.

sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
- ob 7.00:  za + Ano in Filipa Kac – obl.

TOREK:
15. 11.

sv. Leopold, knez

- ob 7.00:  za + Nežo Šuster

- ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič – 8. dan

SREDA:
16. 11.

sv. Marjeta Škotska, kraljica

- ob 7.00:  za + iz Dolgega Vrha in 
Zgornje Brežnice

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + iz Leviča,
Videža in Žabljeka

ČETRTEK:
17. 11.

sv. Elizabeta Ogrska, redovnica
- ob 17.00:  za + Marijo Mikolič

PETEK:
18. 11.

sv. Roman Cezarejski, diakon

- ob 17.00:  za + Štefana, Roziko in 
Romana Mlaker

SOBOTA:
19. 11.

sv. Matilda, redovnica

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo – 
obl. in Martina Žišt

- ob 17.00: za + Franca in Matildo Pahič
NEDELJA:

20. 11.
Kristus Kralj vesoljstva,

sklep cerkvenega leta
sv. Edmund, kralj

- ob 7.00:  za + Alojza in Angelo 
Ambrožič in Franca, Kristino in 
Branka Macuh

- ob 10.00:  za žive in rajne župljane


