
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 11. 4.  sv. Stanislav, škof 
ob 7.00:  za spreobrnjenje 
sorodnikov 

za mir v svetu (g. Janez) 
 

T: 12. 4.  sv. Julij I., papež 
ob 7.00:  za + Franca Brezovnik 

     za + Elizabeto Iršič (g. Janez) 
 

S: 13. 4.  sv. Ida, redovnica 
ob 7.00:  za + Marijo Žišt 

k Brezmadežni (g. Janez) 
 

Č: 14. 4.  sv. Lidvina, devica 
– veliki četrtek – 

ob 19.00:  za + Jožefo Kac 
za + Franca in Matildo Pahič  

(g. Janez) 
 

P: 15. 4.  sv. Helena Alzaška,  
kneginja 

– veliki petek – 
ob 19.00:  obredi velikega petka                           
 

S: 16. 4.  sv. Bernardka Lurška,  
devica 

– velika sobota – 
ob 7.00:  blagoslov velikonočne 
gobe 
ob 20.00:  za + Franca Kropič 

za + Marijo Orož (g. Janez) 
 

N: 17. 4.  VSTAJENJE GOSPODA  
JEZUSA KRISTUSA – VELIKA NOČ 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za rajne Hajšekove in 
Pernatove 

za + Antona in Alojzijo Mraz  
(g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA – 11. april            
 

Sveti Stanislav, krakovski škof, se 
je rodil leta 1030 v Krakowu, 
potem ko so ga verni starši po 30. 
letih zakona izprosili od Boga.  
 

Najprej je hotel postati duhovnik v 
benediktinskem redu, a ga je škof 
Lambert pregovoril, da je postal 
škofijski duhovnik. Po Lambertovi 
smrti sta ga ljudstvo in duhovščina 
soglasno izvolili za krakovskega 
škofa, a je privolil na papežev ukaz. 
 

Poleg bremena škofovske službe 
ga je težila zlonamernost kralja 
Boleslava II., ki mu nista nič 
pomenila svetost zakona in ženska 
čast. Vladar je s svojim ravnanjem 
onesrečil veliko družin.  
 

Škof ga je večkrat spoštljivo in 
odločno opozoril na pohujšanje. 
Kralj je na zunaj obljubil 
poboljšanje, a v srcu je koval 
maščevanje, ki ga je uresničil z 
umorom v cerkvi sv. Mihaela. To se 
je zgodilo 11. aprila 1079.  
 

Mučenčevo telo sedaj počiva v 
krakovski stolnici. Na njegovem 
grobu ga Poljaki častijo kot 
zavetnika svoje domovine.  
 
 
 
 

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   GLAS   ŽUPNIJE 
SVE  T  I  F  I  L I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU 
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PRIZNAL JE JEZUSOVO VELIČINO 
 

Na cvetno nedeljo beremo in poslušamo najdaljši evangelij (Lk 22,14-71 in 
23,1-56). Ta obsega celotno poročilo Jezusovega trpljenja in smrti. 
Imenujemo ga pasijon. Evangelist nas vodi od poteka zadnje večerje na 
veliki četrtek preko dogodkov velikega petka in sobote do nedelje 
vstajenja. Poročilo nam nudi veliko snovi za razmišljanje. Če bomo sprejeli 
to ponudbo, nam bo pomagalo pri lepem obhajanju velikega tedna, za kar 
se splača potruditi. 

 

V tej duhovni misli se nekoliko ustavimo ob 
besedah, s katerimi evangelist poroča o 
Jezusovi smrti na križu in izpovedi, ki jo je 
izrekel poveljnik vojakov. Tik pred smrtjo je 
Jezus rekel: "Oče, v tvoje roke izročam svojo 
dušo." (Lk 23,46) Jezus umira v osebnem 
odnosu z Očetom, kakor je izvrševal vse svoje 
odrešenjsko poslanstvo. Ni umiral v obupu, 
ne v maščevalnosti, ne v razočaranosti, 
ampak kot tisti, ki dostojanstveno zaključuje 
delo odrešenja. 

Tako so umirali svetniki. Taka smrt, ki je izročanje sebe v Božje roke, je 
srečna smrt. Za to milost je treba moliti in si jo je treba želeti.   
Pomenljivo je spoznanje in izpoved stotnika. Ko je videl, kaj se je zgodilo, 
je slavil Boga in dejal: "Zares, ta človek je bil pravičen." Bilo mu je 
podeljeno spreobrnjenje, ki je sad Jezusove žrtve. Ne vemo, koliko je bil 
tisti stotnik sovražno nastrojen proti Jezusu. Kot poveljnik vojakov, ki so 
Gospoda mučili, je v Jezusu gledal obsojenca, ki je zaslužil smrt na križu. V 
križanem ni gledal spravne žrtve za odrešenje sveta.  



Ob koncu odrešenjske drame pa se je zgodil preobrat v njegovi notranjosti: 
spreobrne se. To izpove z besedami: "Zares, ta človek je bil pravičen." 
Duhovni preobrat stotnika more v nas prebuditi težnjo, da Jezusa še 
popolneje spoznamo in veliko noč obhajamo s poglobljeno  vero. Bog nam 
želi dati potrebne milosti. 

 

A K T U A L N O 
  

VELIKONOČNO TRIDNEVJE 
  

Začne se na veliki četrtek z obhajanjem zadnje večerje in se zaključi na 
veliko noč z molitvijo drugih večernic. V tem slavju dosega cerkveno leto 
svoj vrhunec. 
 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

Velikonočna vigilija je kraljica 
katoliškega bogoslužja, ki se začne 
po sončnem zahodu – letos ob 20. 
uri. Pri zakurjenem kresu zunaj 
cerkve duhovnik blagoslovi novi 
ogenj in z njim prižge novo 
velikonočno svečo – simbol 
vstalega Kristusa.  
Od tega plamena si ob vstopanju v 
cerkev postopoma vsi verniki 
prižgemo  svojo svečo. Ob siju te 
luči mašnik oznani velikonočno 
hvalnico. Nato nadaljujemo 
bogoslužje vigilije. 
Pomembno dejanje tega večera je 
obnovitev krstnih obljub. 
Na večer tako bogatega 
bogoslužja vas res vabim v lepem 
številu v cerkev. 
 

 
 

V e l i k a  n o č  je slovesni praznik 
vstajenja našega Gospoda Jezusa 
Kristusa.  
Slovesnost vstajenja se začne ob 
7. uri pri Božjem grobu s trikratno 
alelujo, nato je procesija, ki jo 
sklenemo z zahvalno pesmijo. 
Temu sledi vstajenjska maša. 
Druga maša praznika je ob 10. uri. 

 
 

PRIPRAVNIKI za zakramenta 
spovedi in obhajila ter njihovi 
starši pridejo na veliki četrtek k 
maši zadnje večerje.  
Vsak od teh otrok prejme 
namesto obhajila blagoslovljen 
kolač kruha, ki ga bo delil z 
drugimi.  
To predstavlja del uvajanja v 
zakramentalno življenje teh otrok. 
 
BLAGOSLOV JEDIL na veliko 
soboto bo potekal po sledečem 
urniku: 
 

 župnijska cerkev: ob 10., 12. in 
17. uri. Zaradi češčenja ob 
Božjem grobu ima naše 
zbiranje tukaj prednost.  

 

Poskrbimo, da ne bo ostalo 
izpostavljeno Najsvetejše brez 
molivcev. 
 

 cerkev v Kočnem: ob 11. uri 
 

 cerkev na Žabljeku: ob 14. uri 
 

 Kolarjeva kapela v Hošnici: ob 
16. uri 

 

Blagoslov jedil ni edina in 
najvažnejša oblika praznovanja. 
Ohranimo lepo krščansko navado 
in ji dajmo globlji pomen. 
 
 
 

V e l i k i    č e t r t e k 
Ta dan se z večerno sveto mašo Bogu 
zahvaljujemo za zakramenta svete evharistije in 
duhovniškega posvečenja.  
Slovesna sveta maša je ob 19. uri. Po maši je 
prenos Najsvetejšega na Oljski oltar ali v ječo.  

 

 

V e l i k i    p e t e k 
To je dan spomina Gospodovega trpljenja in 
daritve na križu. Ta dan preživimo v sveti 
zbranosti in strogem postu. Obredi velikega 
petka se začnejo ob 19. uri in obsegajo: 
besedno bogoslužje, slovesno češčenje križa in 
prejem svetega obhajila. Najsvetejše se prenese 
v Božji grob, kjer je vsaj nekaj molitve. 

V e l i k a    s o b o t a   
To je dan Jezusovega počitka v grobu in 
pričakovanje slavja njegovega vstajenja. Verniki 
se vrstimo k molitvi pri Jezusovem grobu v 
cerkvi in se Gospodu zahvaljujemo za delo 
odrešenja ter prosimo, da bi obrodilo dobre 
sadove v našem življenju. 
Blagoslov ognja, ki ga z drevesno gobo 
ponesemo v naše domove, je zjutraj ob 7. uri 
pri križu ob cerkvi. Lepo je, da ohranjamo ta 
pomenljivi krščanski običaj, zato pridite. 

 




