
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 25. 4.  sv. Marko, evangelist 
 

ob 9.00 v Kočnem:  za dobro letino 
ob 19.00: za + Franca Brezovnik 
             za + Ivana in Ivano Dolinšek 

k Brezmadežni (g. Janez) 
 

T: 26. 4.  sv. Štefan Permski, škof 
 

ob 19.00:  k brezjanski Materi Božji 
za zdravje 

za mir v svetu (g. Janez)  
 

S: 27. 4.  bl. Hozana Kotorska,  
devica 

 

ob 19.00:  za + Branka in sorodnike 
Kušar in Franca Zabukovšek 

k svetemu Jožefu (g. Janez) 
 

Č: 28. 4.  sv. Peter Chanel,  
duhovnik 

 

ob 19.00:  za + Marijo Florjančič 
za + Elizabeto Iršič (g. Janez) 

 

P: 29. 4.  sv. Katarina Sienska,  
devica 

 

ob 19.00:  za + Amalijo Robar 
 za + župnijske sodelavce (g. Janez)                         

 

S: 30. 4.  sv. Pij V., papež 
 

ob 19.00:  za + Srečka Lovrenčič 
za žive in pokojne sorodnike  

(g. Janez) 
N: 1. 5.  3. velikonočna nedelja,  

sv. Jožef Delavec 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  po namenu birmancev 

v čast Srcu Marijinemu (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA – 29. april            
 

Leta 1347 se je v italijanskem 
mestu Siena kot 24. otrok 
premožnega barvarja volne rodila 
deklica Katarina. Že v sedmem letu 
je naredila zaobljubo večnega 
devištva. Pozneje so tiščali vanjo, 
naj se poroči z bogatim ženinom. 
Po neuspelem prigovarjanju so 
starši spoznali, da si je izbrala 
najboljšega Ženina, Kristusa. 
Dvanajstletna je stopila v red sv. 
Dominika. Tri leta je živela v 
samoti in molitvi. Tudi tedaj jo je 
skušnjavec mučil. Ko so skušnjave 
minile, se je utrujena zatekla k 
Jezusu rekoč: "Kje si bil, ko sem 
bila vsa vznemirjena od teh 
skušnjav?" Dobila je odgovor: "Bil 
sem sredi tvojega srca, ko sem 
videl, da ne privoliš." 
Po treh letih samotarskega 
življenja je šla med ljudi in postala 
tolažilni angel trpečim. Gospod jo 
je obdaroval z velikimi razodetji. 
Ljudje pa ji niso prizanesli z 
obrekovanjem in žalitvami. Še 
močneje se je zatekla k Jezusu, ki 
se ji je prikazal z dvema kronama: 
trnjevo in zlato. Katarina si je v 
tem življenju izbrala trnjevo, 
vedoč, da bo v nebesih prejela 
zlato. Umrla je 29. aprila leta 1380. 
  

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 

 

št. 39,  24. april 2022,  2. velikonočna nedelja                                                       leto I  

 

 

TOMAŽEVA "NEVERA" – POHUJŠANJE ALI OPORA? 
 

Na drugo velikonočno nedeljo nam Cerkev vsako leto postreže z 
evangeljskim poročilom o Jezusovem srečanju z apostoli. To se je zgodilo 
na sam dan vstajenja. V odlomku beremo, da vstali Jezus pride k svojim, 
ko so bili še negotovi in pretreseni zaradi Gospodovega trpljenja in smrti.  
Najbolj prestrašen je bil apostol Tomaž, ki se je nekje skrival, da tudi njega 
ne bi doletela enaka usoda kakor Jezusa. Zato ga ob Jezusovem prihodu ni 
bilo med ostalimi apostoli. V skupnost se je vrnil v naslednjih dneh, da bi  
ob prijateljih spoznal in presodil, kako naprej brez Jezusa, ki ga po smrti 
na križu ni več. 

 

Ob vrnitvi ga je čakala nepričakovana novica. 
Drugi apostoli so mu enoglasno povedali: 
"Gospoda smo videli." (Jn 20,25) Tomaž ni 
mogel takrat sprejeti novice, da je Jezus vstal iz 
groba in živi. Njegov odgovor je bil: "Če ne 
vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne 
vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim 
roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval." 
(Jn 20,25) Tako odločno je Tomaž odgovoril na 
trditev svojih prijateljev in hkrati postavil pogoj 
za verovanje v Kristusovo vstajenje.  

Zahteval je vidne dokaze za resničnost Jezusovega vstajenja. Skoraj 
predrzno je postavil pogoj, da bi lahko sprejel novo dejstvo v zgodovini 
odrešenja. Pregovorno pogosto tega apostola imenujemo neverni Tomaž. 
Njegova nevera je bila bolj dvom in izraz iskanja, kakor pa zavračanje 
Kristusa. S svojo kratkotrajno držo ni hotel reči: "O Jezusu nočem nič več 
slišati." In apostolom ni rekel: "Ne govorite mi nemogočih stvari." 



Njegova nevera je bila bolj krik, da bi iz dvoma prišel do jasnega spoznanja 
resnice. Resnico je spoznal ob drugem Jezusovem prihodu k svojim 
učencem. Takrat je ob gledanju Jezusovih poveličanih ran izpovedal vero v 
vstalega  Jezusa. 
 

Sveti Avguštin je ob razlaganju tega mesta v evangeliju poudaril misel, da 
nam Tomaževa nevera bolj pomaga verovati v resničnost Kristusovega 
vstajenja, kakor pa če bi Tomaž verjel na prvo besedo. V tem primeru bi ga 
lahko imeli za lahkoverneža, ki nekritično sprejema oznanilo. 
 

V resnici pa je Tomaž hotel preveriti, kaj je res, da bo poslej mogel zares 
verovati. Tomaž je vzornik vseh iskalcev resnice in končno Boga. Imejmo ga 
za vzornika in priprošnjika, ko se nam vsiljujejo verski dvomi, da bomo iz 
dvomov in negotovosti izšli trdnejši v veri v Boga. V nas naj bo volja, da 
verski nauk globlje spoznavamo, potem bo manj verskih dvomov in kriz, ki 
lahko vero oslabijo ali jo celo zamorijo. Tako bo tudi za nas veljalo 
Jezusovo priznanje: "Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo." (Jn 20,29) 

 

A K T U A L N O 
  

BIRMANCI, NAŠE UPANJE IN SKRB 
  

Za  župljane je vsaka generacija prvoobhajancev in birmancev veselje. V 
njih naj bi gledali pomladitev župnijske skupnosti in bodočnost župnije. 
Med njimi vidimo nove člane ŽPS, ključarje, pevce, verne može in žene, 
trdne družine in dejavne župljane. To pričakovanje ne bi smelo biti neka 
pobožna želja, ampak možna in potrebna uresničitev. Kajti od današnjih 
mladih kristjanov je odvisna živost vsake župnije. 
 

Da bi se mogla ta potreba uresničevati, je potrebno, da mi, odrasli verniki, 
mladim pomagamo zaživeti njihovo birmo. Mi jim moramo vedno znova 
pokazati, kaj nam pomeni vera, kaj nam pomeni župnija, koliko so nam 
krščanske vrednote dragocene. Če mladim samo naročamo, kakšni naj 
bodo, sami pa tako ne delamo, jih morda vozimo k maši in od verouka, nas 
pa ni v cerkev, potem tudi oni ne bodo našli svojega mesta v občestvu. 
 

Devetdnevnica pred birmo in sama podelitev zakramenta je močan čas, da 
o svoji veri in mestu v Cerkvi iskreno razmišljamo in se o tem pogovarjamo. 
Tiste mlade, ki se vključujejo, pa pohvalimo. Naj čutijo, da so sprejeti.  

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

Z BIRMANCI smo v devetdnevnici 
povezani v molitvi in drugih 
oblikah priprave na prejem darov 
Svetega Duha. Vse župljane, zlasti 
pa starše in botre, vabim, da 
molite za te mlade, jim izrečete 
besedo spodbude in veselja, da 
bodo prejeli pomoč iz nebes. Če le  
morete, prihajajte k sveti maši. 
 

 
 

SREČANJE NADŠKOFA z birmanci 
je v ponedeljek, 25. aprila, ob 18. 
uri. Po naročilu nadškofa bo 
srečanje v Slomškovem domu. V 
cerkvi pa se zberejo starši in botri 
za obhajanje zakramenta sprave. 
Na voljo bo tuji spovednik. 
 
SVETA MAŠA bo vse dni tega 
tedna zvečer ob 19. uri. Ta izjema 
je zaradi priprave na sveto birmo. 
Prosim vas, da to spremembo 
upoštevate. 

 
 

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
starih staršev, krstnih botrov … 
birmancev in vseh tistih, ki v 
ponedeljek ne boste mogli priti, 
bo v petek, 29. aprila, od 18.30 
dalje. Čut za sveto in vest nam 
pravita, da brez spovedi ne 
moremo vredno prejeti svetega 
obhajila. 
 
SVETI MARKO, evangelist, ima 
praznik v ponedeljek, 25. aprila. V 
Kočnem mu je posvečen stranski 
oltar, zato bo na Markovo tam 
sveta maša ob 9. uri. Darovali jo 
bomo za dobro letino, saj se tudi 
na god tega evangelista moli v ta 
namen. Lepo vabljeni. 
 
SLOVESNOST SVETE BIRME v naši 
župniji bo v nedeljo, 1. maja, ob 
10. uri. Birmoval bo naš nadškof 
msgr. Alojzij Cvikl, česar smo lahko 
še posebej veseli. 
Uporabnike prvih sedežev v cerkvi 
naprošam, da ta sedišča tokrat 
prepustimo našim birmancem in 
botrom. 
K sveti maši vabim tudi druge 
župljane, saj je birma dogodek 
župnije. Nadškof pa ne prihaja 
samo za birmance in njihove 
najbližje, ampak za vso župnijo. 
Lepo je, če je cerkev polna 
vernikov. 

http://www.google.com/imgres?q=sveta+ma%C5%A1a&um=1&hl=sl&sa=X&biw=1600&bih=719&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=Eh0WuNlJzEcQqM:&imgrefurl=http://zupnije.rkc.si/recica-ob-savinji/priprava_birma.html&docid=wG9YGYmefBds_M&w=534&h=800&ei=Ww-KTpP9DsjV4QTgpaXBDw&zoom=1



