
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 27. 9.  sv. Vincencij Pavelski,  
duhovnik 

 

ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji 
za zdravje 
 

T: 28. 9.  sv. Venčeslav, mučenec 
 

ob 7.00:  za + Justino Čeh 
 

S: 29. 9.  sv. Mihael, Gabrijel,  
Rafael, nadangeli 

 

ob 7.00:  za + Franca Brumen 
 

Č: 30. 9.  sv. Hieronim, duhovnik 
  

ob 18.00:  za + Milana in Marijo 
Šetar 
 

P: 1. 10.  sv. Terezija Deteta  
Jezusa, devica 
– prvi petek – 

 

ob 18.00:  za + Marijo in Martina 
Sagadin in Friderika Gajšek 
 

S: 2. 10.  sv. Angeli varuhi 
– prva sobota – 

 

ob 18.00:  za + Stanka Smole – obl.  
 

N: 3. 10.  27. nedelja med letom,  
rožnovenska nedelja 

sv. Gerard, opat 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00:  za + Franca Ganziti in 
starše Potisk 

   SVETNIK TEDNA –  
28. september            

 

Dober teden po godu sv. Ljudmile 
se spominjamo sv. Venčeslava, 
češkega kneza. Rodil se je okoli 
leta 907 in se kot dober vladar 
močno zapisal v zgodovino češkega 
naroda, čeprav je vladal le 4 leta. 
Bil je pravičen in dobrotljiv in je 
med drugim revežem sam nosil 
drva iz svojega gozda. Bil je 
ponižen in pobožen. Sam je 
sestavil molitvenik iz odlomkov iz 
Svetega pisma in iz njega molil. Še 
kot vladar je sam mlel pšenico in 
obdeloval vinograd, da je iz 
pridelkov pripravil kruh in vino za 
mašno daritev. 
Njegova smrt je pretresljiva. Brat 
Boleslav ga je v želji, da prevzame 
vladarsko mesto, povabil na svoj 
grad in ga tam z mečem usekal po 
glavi. Ranjeni Venčeslav je odhitel 
v cerkev, kjer so ga zarotniki pobili 
in razmesarili. Umirajoči vladar je 
svojo dušo izdihnil z besedami: "V 
tvoje roke, Gospod, izročam svojo 
dušo." Bratomorilec je pozneje  
spoznal svoje gnusno dejanje in se 
kesal. Bratovo truplo je prepeljal v 
cerkev sv. Vida. Mnogi se še    
danes tam ustavljajo v molitvi. 
 
 

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik, 
tel. 041 782 904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

št. 9,  26. september 2021,  26. nedelja med letom                                             leto I  

 

 

KO VSE DAŠ JEZUSU, KAJ TI ŠE OSTANE? 
 

Današnji evangeljski odlomek ima glede na vsebino dva dela. V prvem je 
govora o ozkosrčnosti, v drugem pa Jezusova zahtevnost, ki nam utegne 
biti nesprejemljiva, dokler je prav ne razumemo. Kljub temu pa ostane 
zahtevnost, ker se ob branju takoj ustrašimo, da bi naj kristjani bili 
popolni reveži, berači in izkoriščani.  
Jezus namreč svetuje, naj si človek odseka roko in nogo, izdere oko, če ga 
ti udje vodijo v greh in oddaljujejo od njega. To je značilen primer 
vzhodnjaškega izražanja. Vsebinsko se sklada s tistimi mesti v evangeliju, 
kjer se Jezus postavlja nad vse na svetu. Zaradi njega in zaradi dobrin, ki 
nam jih daje, naj bi se človek odpovedal še marsičem. Torej ne gre za 
sekanje telesnih udov. 

 

Jezusu ne gre za kupčevalstvo, v katerem več 
iztrži tisti, ki se izkaže bolj spretnega in 
pretkanega barantača. Jezusu ni do tega, da 
bi iztržil največ. Do tega mu je, da dobi vse! Z 
njim se more resno pogovarjati samo tisti, ki   
je pripravljen predenj položiti vse, kar je in 
kar ima. Takega Jezusovega vabila se pogosto 
ustrašimo, zato njegove zahteve neradi 
slišimo in o njih ne želimo premišljevati. 
Kmalu se nam postavi vprašanje: "Kaj pa mi 
ostane?" 

Vse. Kar smo Bogu izročili, bo namreč vrnjeno in še v obilnejši meri 
navrženo. Jezus namreč ničesar našega ne potrebuje zase. Vzame zato, da 
more vse prežeti s svojim božanstvom in posvečeno vrniti nazaj. Kdor 
Bogu  da  vse  in  se  mu  ves  preda,  postane  tako  bogat,  kot  je  bogat  Bog 



sam, ker mu Bog da v povračilo samega sebe. Najbolj bogati ljudje niso 
milijonarji, ampak tisti, ki velikodušno darujejo Bogu sebe in vse, s čimer 
razpolagajo. 
 

Eden takih je bil bl. Slomšek. Ni se z Bogom pogajal, koliko bi mu dal, koliko 
pa bi zadržal zase. Vse mu je dal: telesne moči, duševne sposobnosti, širino 
duha, srečo in težave rodne družine, ljubezen do otrok, nagnjenje do lepih 
umetnosti, zvestobo narodu, hvaležnost za vero, navezanost na Cerkev, 
čut za omiko in materin jezik, veselje srca in sproščenost duha, čas in 
denar, zdravje in življenje… Ničesar ni zadržal zase iz sebičnosti, temveč je 
vse velikodušno razgrnil pred Boga. Vse  je strnil v geslo: "Vse v večjo Božjo 
čast." Ob tem ni postal reven. Vse mu je bilo stokratno vrnjeno. Z vsem je 
neprecenljivo obogatil sebe, narod in Cerkev. 
 

V popolnem izročanju so nam svetniki zgled. Večkrat se spomnimo 
njihovih dejanj, jih skušajmo posnemati in se jim priporočajmo za pomoč. 
Tako se bomo najlepše uresničili, bogatili sebe in svojo okolico. 

 

A K T U A L N O 
 

POJASNILO IN VABILO K UPOŠTEVANJU 
 

Verjamem, da je precej vernikov z dobrim namenom v cerkev prineslo 
kako sveto podobo, trajne rože, prt po svojem okusu, odvečno preprogo… 
Tako se je po nekaterih cerkvah nabralo preveč stvari in neprimerne 
opreme (plastične rože, svileni, plastični prti…) Žal pa ni vse dobro in 
pravilno. 
 

Arhitekti in strokovnjaki za urejanje prostora opozarjajo na načelo, da 
predmetov iz plemenitih in naravnih materialov ne prekrivamo s prti in ne 
pogrinjamo s preprogami. Oltarne mize ali marmorni tlak ne prekrijemo s 
preprogo, razen tam, kjer se več stoji. Strokovnjaki za dostojanstvo 
bogoslužja ostro nasprotujejo šopkom iz plastičnih rož v cerkvi in sploh 
predmetom in opremi iz raznih umetnih mas. 
 

S temi pravili se močno strinjam. Tudi vas spodbujam, da sprejmemo 
potrebna pravila, kaj sodi v cerkev in kaj ne. Skušajte sprejeti, če bom 
spodbujal h kakšni izboljšavi. Za zgled si lahko vzamemo stolne in mnoge 
druge lepo urejene cerkve. Vse v cerkvi mora prispevati k dostojanstvu in 
svetosti prostora. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 

STARŠE OTROK PRVEGA 
RAZREDA, ki želite otroka vključiti 
v veroučno šolo, naprošam, da se 
osebno oglasite v župnišču in 
otroka vpišete k verouku. So 
stvari, ki jih ne moremo urejati po 
elektronski pošti in preko 
zastopnika. 
Hvala za razumevanje in 
sodelovanje. 
 
POHVALIM  STARŠE, ki ste 
otrokom nabavili veroučne 
priročnike in poravnali vpisnino. 
So pa nekateri, ki še vedno nimajo 
potrebnih stvari za verouk. 
Njihove starše naprošam, da stvari 
uredijo, da bomo lahko nemoteno 
začeli delo v veroučni šoli. 
 
PONOVNO PRIPOROČAM  
veroučencem in njihovim 
domačim branje Mavrice in 
Najstnika, ker sem prepričan, da je 
to dobro. Poleg drugega naj bi  
pripravniki na birmo in prvo 
obhajilo uporabljali eno od teh 
revij. Naj ne bomo med tistimi 
redkimi župnijami, kjer ta tisk ni 
sprejet. 
 
KDOR MAVRICO BERE, 
SE DOBRE STVARI UČI. 
TAKEMU JEZUS SRCE OBLIKUJE, 
DA LAŽJE LEPO ŽIVI. 

 Zaradi tega vse starše ponovno 
vabim in naprošam, da mlajšim 
otrokom oskrbite Mavrico, večjim, 
zlasti pripravnikom na birmo, pa 
Najstnika. 
 
PRVI PETEK je posvečen svetemu 
Srcu Jezusovemu, zato vas vabim, 
da ta dan radi pridete k sveti maši 
in zakramentom. Prav tako na 
prvo soboto. 
 
OBISK BOLNIKOV IN  OSTARELIH 
je na prvi petek. Ob običajnem 
času bom obiskal bolnike, ki to 
želite, in vam posredoval svete 
zakramente. Tudi k drugim sem 
pripravljen priti. 
 
VEČERNA MAŠA bo skozi oktober 
ob 18. uri, ker se je dan precej 
skrajšal. Da ne bomo ta teden 
delili urnika, bo že v četrtek sveta 
maša ob 18. uri. Bodite pozorni  
na spremembo. 
 
PRVO SREČANJE nastajajoče 
molitvene skupine bo v četrtek, 
30. 9., po sveti maši ob 18.30. 
 
ZA UDELEŽBO pri sveti maši je 
potrebno biti cepljen ali imeti 
sveži zdravstveni test ali 
prebolelost covida. To zahtevajo 
strokovni in državni organi. 




