
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 4. 4.  sv. Izidor Seviljski, škof 
 

ob 7.00:  za + Franca Brezovnik 
k Brezmadežni (g. Janez) 

 

T: 5. 4.  sv. Vincencij Ferrer,  
duhovnik 

 

ob 7.00:  za + Elizabeto in Maksa 
Dvoršak 

     v dober namen (g. Janez) 
 

S: 6. 4.  sv. Irenej iz Srema, škof 
 

ob 7.00:  za + Ota Leskovar – 8. 
dan 

za + Elizabeto Iršič (g. Janez) 
 

Č: 7. 4.  sv. Aleksander, mučenec 
 

ob 19.00:  za + Jožeta in Ano 
Studenčnik in vse Muršečeve 

za + Alojzijo in Antona Mraz  
(g. Janez) 

 

P: 8. 4.  sv. Dionizij, škof 
 

ob 19.00:  za + Slavo in Hermana 
Šlamberger    

   za + Marijo Orož (g. Janez)                        
 

S: 9. 4.  sv. Hugo, škof 
 

ob 19.00:  za + Marijo Širovnik 
v dober namen (g. Janez) 

 

N: 10. 4.  6. postna nedelja –  
cvetna nedelja 

sv. Domnij, škof 
 

ob 7.00:  za + Franca in Marijo Šticl 
– obl. 
ob 10.00:  za žive in rajne župljane 

po namenu (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA – 5. april            
 

Okoli leta 1350 se je v Valencii 
rodil Vincencij Ferrer. Njegov oče 
je bil ugleden notar, mati zgledna 
krščanska žena. Nadarjen in lep, 
kakršen je bil, bi lahko pričakoval 
od sveta vseh vrst užitkov in 
radosti, a je sedemnajstleten 
oblekel dominikansko redovno 
obleko. Študiral je v Leridi in 
Barceloni. Po končanem študiju se 
je vrnil v Valencio, kjer je v 
samostanu poučeval modroslovje. 
Ta služba je tudi njega oblikovala 
in se je razvil v moža trdne volje, 
krepostnega ter pobožnega 
oznanjevalca spokornosti. 
 

Pridige je sestavljal kleče pod 
križem. Kot misijonar je prehodil 
Španijo, Francijo, Italijo in Nemčijo. 
V življenju je imel okoli 20.000 
pridig, več na dan! Na ljudi je 
njegovo oznanjevanje močno 
vplivalo, mnogi so od ganjenosti 
jokali. Zraven pridiganja je 
neutrudljivo spovedoval. Velik del 
noči je bral in premišljeval Sveto 
pismo ter veliko molil. Spisal je več 
učenih spisov ter nabožnih knjižic.  
 

Umrl je 5. aprila leta 1419 v mestu 
Vanu.  
 
 

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. 36,  3. april 2022,  5. postna nedelja                                                                  leto I  

 

 

OBSODILI SO GREŠNICO, NE SEBE 
 

Ob branju in premišljevanju evangeljskega odlomka za letošnjo 5. postno 
nedeljo me je zadržal navedek, da so se pismouki in farizeji zapičili v 
grešnico in jo hoteli neusmiljeno kaznovati. Tam na tempeljskem dvorišču 
v Jeruzalemu so jo obkolili in njeno življenje predstavili Jezusu. Rekli so 
mu: "Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes je v postavi 
ukazal take kamnati." (Jn 8,4-5) 
 

Najbrž je niso krivično obtoževali prešuštvovanja, sicer bi se žena branila. 
Taka dejanja, pa kdorkoli jih počenja, niso opravičljiva, so greh. Ni sporno, 
da so farizeji take grešnike opozarjali pred njihovim početjem. Vsak greh 
je vreden obsodbe, ne pa človek. 

 

 

Ravnanje farizejev in pismoukov je bilo 
sprevrženo v tem, da so obsodili ženo, 
niso pa upoštevali dejavnikov in ljudi, ki 
so jo zavajali v grešno življenje.  
 

Seveda je tudi ona nosila del 
odgovornosti za svoja početja. Treba pa 
je pomisliti, da je bila bolj žrtev tistih, ki 
so jo zlorabljali. Obsodba žene in namen 
kamenjanja je dokazovalo, da so farizeji 
krivdo za greh izključno pripisovali 
obsojenki.  

 

Tako razmišljanje in ravnanje farizejev ni bilo samo njihov problem, 
ampak je aktualno za vse časa vse do danes. Ljudje smo nagnjeni k temu, 
da vidimo napake drugih in jih obsojamo, sebe in svoje vpetosti v greh pa 
ne vidimo. Nekaj primerov. 



O spolnem zlorabljanju mladoletnih se zadnja leta veliko piše in govori.   
  

Vsekakor je tako nasilje odraslih znamenje sprevrženosti in zanj ni 
opravičila, posebej če to zakrivi oseba, ki ima odgovornost za mlade.  
 

Eden od naših znanih psihologov pa se je pred časom vprašal: "Ali zaslužijo 
obsodbo in kazen samo storilci spolnega nasilja? Kaj pa vse tisto, kar je iz 
javnosti odstranilo vse meje, vsa premagovanja spolnega nagona, pa 
osebe, ki izzivalno vplivajo na moško ranljivost? Ali ni vse to vzrok, da kdo 
popusti in gre predaleč?" Mi pa se zgražamo le nad storilci kaznivih dejanj, 
vse drugo pa dopuščamo ali celo spodbujamo! Smo lahko opravičeni? 
 

Starejši večkrat z zaskrbljenostjo opazujemo nekatere mlade, ki ne 
upoštevajo nekih osnovnih pravil življenja, nekateri so nasilni, ne živijo iz 
vere in se ne vključujejo v cerkveno skupnost…  
 

Zopet se spotikamo in mislimo, da so oni krivi, da so takšni. Posamezni 
ljudje, izobraženi na različnih področjih, pa posameznike in skupnost 
sprašujejo: "Kdo pa je vzgajal in vzgaja današnji mladi rod? Kakšen zgled 
jim odrasli dajemo?" 
 

Naš sklep bi naj bil: vsi smo za mnoge grehe odgovorni. S svojimi 
nepravilnostmi delamo šibke tudi druge. Ravnajmo prav, krepimo dobre  
navade in usmeritve v javnosti, tako bomo zmanjšali negativne vplive, da 
se bo posameznik lažje obvaroval greha. 

 
A K T U A L N O 

  
TIHA NEDELJA, ZAKRAMENTI NA DOMU 

  
Peta postna nedelja ima še dodatno ime: tiha nedelja. Naziv nas še 
močneje vabi k zbranosti in tihoti, ki sta potrebni, da se lažje poglobimo v 
veličino Jezusovega trpljenja in smrti.  
 

Skušajmo utišati nepotreben hrup tudi doma in vzpostaviti več zbranosti in 
molitve. Vidno znamenje dni do velike noči so zakriti križi v cerkvi, da bi se 
v to znamenje ob odkrivanju na veliki petek bolj doživeto zazrli. 
 

Bolnim in ostarelim se ponovno ponudim, da vam na domu posredujem  
velikonočna zakramenta. Pokličite 041-782-904, da se dogovorimo. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA bo 
danes, na tiho nedeljo, potekala v 
Vrholah od Sevšekove domačije 
do bližnje kapele, ki stoji ob cesti. 
Molitev se začne ob 15. uri. 
Lepo vabljeni župljani Vrhol, 
Kočnega in tudi drugi.  
 
VELIKONOČNA SPOVED je za 
kristjana ne le obveznost, ki nam 
jo nalaga cerkvena zapoved, 
ampak nova priložnost, da se 
duhovno očistimo in okrepimo v 
Božjem življenju.  
Ozaveščeni kristjani se potrudimo, 
da se na spoved pripravimo, 
ponižno obžalujemo grehe ter se 
jih iskreno obtožimo. Tako 
opravljena spoved ima učinek v 
našem življenju. 
Za prejem zakramenta sprave 
imate priložnost vsak dan pol ure 
pred sveto mašo pri enem od 
domačih spovednikov. 
TUJI SPOVEDNIK bo na voljo v 
četrtek, 7. aprila, in v petek, 8. 
aprila, od 18.30 dalje.  
Uporabite možnost, ki jo župnija 
nudi. 
VEROUČENCI bodo opravljali sveto 
spoved v času veroučne ure, ko 
boste posamezno stopali v prostor 
ob učilnici, veroučenci ŠESTEGA IN 
SEDMEGA razreda pa v petek pred 
in med križevim potom. 

 
 

Radi molimo zase in drug za 
drugega za milost dobre in lepe 
spovedi. 
 
CVETNA NEDELJA je dan 
slovesnega Jezusovega prihoda v 
Jeruzalem, kjer je dovršil delo 
našega odrešenja. Vsi smo 
povabljeni, da z dejavno udeležbo 
pri bogoslužju vstopimo v veliki 
teden cerkvenega leta. 
BOGOSLUŽJE CVETNE nedelje je 
bogato in obsega: blagoslov 
presmecev in oljčnih vejic ter 
drugega zelenja, branje pasijona 
in sveto mašo.  
Vabim vas, da v krogu družine z 
otroki izdelate presmec. Vanj 
vgradite oljčne vejice, ki so v 
cerkvi na razpolago. 
Blagoslov zelenja je zunaj cerkve 
pri znamenju, da stopajoč v cerkev 
nekoliko podoživimo pot iz 
Betanije v Jeruzalem. Pred 
jutranjo mašo se zberemo ob križu 
pri cerkvi, pred drugo pa pri 
znamenju na Slomškovem domu. 
Bodimo točni, da ne bomo 
zamudili blagoslova. 
 
OLJČNE VEJICE so na voljo v 
cerkvi. Prav in pošteno je, da 
damo prostovoljni dar, ki gre za 
obnovo istrskih cerkva. Tudi na 
tržnici moramo plačati. 




