
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 18. 4.  Velikonočni ponedeljek 
sv. Evzebij, škof 

 

ob 7.00 v župnijski cerkvi:  za + 
Amalijo Robar 
ob 18.00 v župnijski cerkvi:   

k Brezmadežni (g. Janez) 
ob 9.00 Kočno:  za + Veroniko 
Erker 
ob 11.00 Žabljek:  za + Elizabeto 
Iršič 
 

T: 19. 4.  sv. Leon IX., papež 
 

ob 7.00:  za + Franca Brezovnik 
za žive in rajne dobrotnike  

(g. Janez) 
 

S: 20. 4.  sv. Teotim, misijonar 
 

ob 7.00:  za + Janeza Simonič 
za + Antona in Marijo Osvald 
 ter brata in sestro (g. Janez) 

 

Č: 21. 4.  sv. Anzelm, škof 
 

ob 19.00:  za blagoslov domovine 
za + Franca Kropič (g. Janez) 

 

P: 22. 4.  sv. Hugo, škof 
 

ob 19.00:  za + Marijo Florjančič  
 za zdravje otrok (g. Janez)                         

 

S: 23. 4.  sv. Jurij, mučenec 
 

ob 12.00 Žabljek:  za + Stanislava  
Bevc, Leopolda, Angelo, Franca in 
Terezijo Urlep 
ob 19.00:  za + Ivana in Ano 
Dolinšek 

za + Ružo Brbre (g. Janez) 

   N: 24. 4.  2. velikonočna nedelja –  
bela nedelja, sv. Fidelis, duhovnik 

 

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

za + Franca in Matildo Pahič  
(g. Janez) 

 

SVETNIK TEDNA – 23. april            
 

Nebeški patron vojakov je sveti 
Jurij. Zaradi malo ohranjenih 
podatkov iz 4. stoletja nam je 
njegovo življenje in trpljenje malo 
poznano. Močan po telesu je 
sklenil, da bo postal vojaški 
častnik. Celo rimski cesar 
Dioklecijan ga je visoko cenil. Ta 
vladar je leta 303 izdal odlok z 
ostrimi ukrepi zoper kristjane, ki so 
jih zelo prizadeli. Jurij je sklenil, da 
bo vernim dal junaški zgled. Denar 
je razdal v dobre namene, sužnjem 
je dal prostost, nato pa cesarju 
naznanil, da je kristjan. Cesar mu 
je prigovarjal, naj daruje bogovom. 
A Jurij je ostal mož in se ni dal 
omajati v veri v Kristusa. Cesar ga 
je dal osem dni mučiti, ker se Jurij 
ni uklonil, ga je obsodil na smrt. Na 
morišču se je Jurij zahvalil Bogu za 
vse milosti. Pred smrtjo je prosil za 
stanovitnost kristjanov in tudi za 
svoje mučitelje.  

 

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik 
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IŠČEMO JEZUSA? KJE GA IŠČEMO? 
 

Evangelist Luka v poročilu o Jezusovem vstajenju najprej prikaže 
dejavnost žena. Zapiše, da so navsezgodaj šle h grobu; s seboj so nesle 
dišave, našle so odvaljen kamen, grob je bil prazen, Jezusovega telesa ni 
bilo več v njem. Prazen grob je bil zanje nepričakovano dejstvo, ki jih je 
zbegalo. Po praznovanju judovske sobote so želele Gospodovo telo 
maziliti z dišavami v znak spoštovanja, kakor je bila pri Judih navada. 
Imele so dober namen, ki ga niso mogle uresničiti, kajti grob je bil prazen. 

 

V  njihovem ravnanju lahko vidimo zgled, 
ki ga je dobro posnemati.  
Žene niso zaključile z Jezusom po pokopu 
na veliki petek. Hotele so ohraniti stik s 
svojim Gospodom, zato so ob prvi 
priložnosti šle h grobu, da bi se, čeprav 
preko mrtvega telesa, srečale z osebo 
Jezusa. Kljub težkim doživetjem na veliki 
petek so šle na kraj pokopa in iskale 
Gospoda. 

Velikokrat se znajdemo v težkih okoliščinah in neuspehih, ko se zdi, da je 
Bog odšel od nas. Lahko se zgodi, da v duhovni temi več ne iščemo Boga 
in njegove luči. Med drugimi iskalci so nam te žene v oporo, da ne 
obupamo in postanemo zamorjeni, ampak gremo na pot iskanja. Poleg 
tega je na svetu mnogo iskalcev Boga in vere vanj. Vsem takim naj bodo 
žene velikonočnega jutra zgled in priprošnjice, da vsi iskalci najdejo 
Kristusa in njegovo odrešenje. "Čemu iščete živega med mrtvimi?" 
sprašujeta angela vznemirjene žene. Božja poslanca sta hotela žene 
opozoriti, da Jezusa ne iščejo na pravem kraju. 



Iskati živega v grobu je nesmisel, ker je vstal v poveličano življenje. Treba 
ga bo iskati drugje in ga prepoznavati v znamenjih, ki jih je postavil in 
zaupal Cerkvi.   
 

Ljudje vseh časov smo ob raznih pretresih in ponudbah zmedeni in iščemo 
prave rešitve in Boga na nepravem kraju ter se poslužujemo napačnih 
sredstev. Dobro se je vprašati: Kaj vse različni ponudniki obljubljajo za 
umiritev, sprostitev in rešitev iz raznih stisk? Poznamo vabila raznih 
zdravilcev, razne vrste tehnik za umirjanje, točke sevanja za ozdravljenja in 
celo čudežne rešitve na določenih romarskih krajih. Žal je to iskanje mimo 
Boga in ne vodi k odrešenju.  
 

Dobro se je vprašati, kje iščemo Kristusa in pomoči za našo duhovno rast in 
odrešenje? Če je naše iskanje mimo Božje besede, mimo zakramentov, 
mimo molitve, mimo Cerkve, ne bomo našli Kristusa in spreobrnjenja. 
 

Poglobljeno praznovanje velikonočnih praznikov nam more pomagati, da 
utrdimo svojo vero v vstalega in poveličanega Kristusa. To si voščimo ob 
praznovanju velike noči. Hkrati prosimo, naj nam Jezus pomaga, da ga v 
veri spoznavamo in sprejmemo v svoje življenje. 

 

A K T U A L N O 
  

OBNOVA STREHE NA SLOMŠKOVEM  DOMU 
  

Večini župljanov je znano, da nas to delo čaka v prvi polovici tega leta. 
Predvidena obnova strehe je načrtovana v drugi polovici junija. 
Obnovitvena dela bodo obsegala delno obnovo ostrešja, vgraditev novih 
lat, novo opečno kritino z obrobami in zamenjavo žlebov, kolikor bo 
potrebno. Pred dvema letoma je župnija razpisala ponudbo za ta dela in 
izbrala ugodnega izvajalca, ki je sestavil predračun za obnovo. Takrat je 
načrtovano  delo preseglo 17.000 evrov. Vsi vemo, da bo danes cena višja. 
 

Ob tem zapisu vas, dragi župljani, prosim za denarna sredstva, da bomo 
zmogli poravnati stroške. Nekaj smo poleg rednih izdatkov prihranili od 
puščice, nekaj nam je obljubila Krajevna skupnost Laporje, za kar smo jim 
hvaležni.  
 

V maju vas bodo obiskali člani župnijskega sveta in vas prosili za vaš 
prispevek. Zdaj vas prosim, da po svojih močeh darujete ob zavedanju, da 
gre za objekt, kjer se vaši otroci uvajajo v vero in pripravljajo na odgovorno 
življenje. Za vsak vaš dar se vam zahvaljujem.  

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

Praznovanje Jezusovega 
vstajenja naj napolni vaša srca 

z notranjim mirom in vas 
okrepi v veri.  

 

Vstali in večno živi naj vam 
podeli obilne blagoslove  

za vse dni vašega življenja. 
 

 vaša duhovnika 
 
VELIKONOČNI PONEDELJEK je 
podaljšana velika noč, ki je naš 
največji praznik. Verni so se od 
nekdaj radi udeležili svete maše v 
podružnični cerkvi in ob tem 
obiskali sorodnike in prijatelje. 
Rekli so: ta dan se "gre v Emavs". 
 

 V župnijski cerkvi je praznična 
maša ob 7. uri, 

 

 v Kočnem ob 9. uri, 
 

 na Žabljeku ob 11. uri. 
 

Z udeležbo si bomo podelili 
velikonočna doživetja, zato lepo 
vabljeni. 
 
V LAPORJU bomo 10. julija 2022 
slavili Boga z zlatomašnikom, 
rojakom gospodom EMILOM 
DREVOM. To bo vesel dogodek in 
lepa priložnost, da se Bogu 
zahvalimo za duhovni poklic.  
Boga bomo slavili za njegovo 
varstvo, ki je kljub boleznim 
ohranil zavzetega duhovnika. 

 
 

Ta pomenljiv dogodek vam 
sporočam na današnji praznik, da 
se bomo z lepim pričakovanjem 
začeli nanj pripravljati.  
Več bomo o pripravi in izvedbi 
razmišljali, ko bodo za nami drugi 
dogodki v župniji. O vsem boste 
pravočasno obveščeni in tudi 
povabljeni k sodelovanju. 
 
BIRMANCI, starši in mi z njimi 
začnemo devetdnevnico v petek, 
22. aprila. Spodbujeni po dejanju 
apostolov bomo odpirali srca 
Svetemu Duhu in z molitvijo in na 
druge načine pomagali našim 
mladim, da bi pripravljeni prejeli 
Moč iz višave. Vse, povezane z 
birmanci in druge župljane, prosim 
za izdatno duhovno podporo 
mladim. 
 
PRAZNIK BOŽJEGA USMILJENJA 
obhajamo na drugo velikonočno 
nedeljo. Na temelju Jezusovega 
razodetja sv. Favstini Kowalski ga 
je določil sv. papež Janez Pavel II. 
Vsi smo potrebni Božjega 
usmiljenja, zato se priporočimo 
usmiljenemu Jezusu. Posebej pa 
opravimo devetdnevnico od 
velikega petka dalje za prenehanje 
vojne v Ukrajini. Pred mašo 
molimo rožni venec Božjega 
usmiljenja. 




