
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 15. 8.  Marijino vnebovzetje –
velika maša, slovesni praznik

ob 7.00:  za + Franca in Frančiško 
Erker

ob 10.00:  za žive in rajne župljane

T: 16. 8.  sv. Rok, spokornik

ob 7.00:  za + Milana Trol

S: 17. 8.  sv. Evzebij, papež

ob 7.00:  za + starše Pangeršič in 
Rovšek

Č: 18. 8.  sv. Helena, cesarica

ob 19.00:  za vse + Pavrove iz 
Videža in za + Karla Brglez

P: 19. 8.  sv. Janez Eudes,
duhovnik

ob 19.00:  za + Marijo Tomec

S: 20. 8.  sv. Bernard, opat

ob 19.00:  za + s. Avrelijo Pavel

N: 21. 8.  21. nedelja med letom,
sv. Pij X., papež

SVETNIK TEDNA – 18. avgust

Žena, z imenom Helena, je bila hči
poganskega krčmarja iz Male Azije
in  je  živela  v  drugi  polovici  3.
stoletja.  Bila  je  mati  prvega
krščanskega  cesarja  Konstantina
Velikega.  Ta je leta 312 premagal
cesarja  Maksencija  in  si  podvrgel
zahodno rimsko cesarstvo. Leto za
tem  je  izdal  "milanski  edikt",  s
katerim je dal krščanstvu svobodo.

Po  težkem  življenju  je  za  Heleno
nastopilo  srečnejše  obdobje
življenja. S svojim sinom je prišla v
Rim in  se,  stara  60 let,  poučila  v
krščanski veri ter se dala krstiti.

Njen življenjepisec Evzebij poroča,
da je živela tako zgledno, kakor bi
jo  vodil  in  poučeval  sam  Jezus
Kristus.  Gradila  je  cerkve  ter
romala v Sveto deželo in obiskala
kraje  Jezusovega  delovanja.  Na
pobudo  matere  je  sin  Konstantin
na  kraju  Jezusovega  križa  in
pokopa dal sezidati dvojno cerkev,
ki  je  veljala  za  čudo  takratnega
stavbarstva.  Po  starem  izročilu  je
Helena  ob  izkopavanju  tam  našla
Jezusov križ.

Upodabljajo jo kot kraljico s križem
v roki.

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

št. 55,  14. avgust 2022,  20. nedelja med letom                                                  leto II

RAZDELJENOST PO BOŽJI VOLJI

Jezus  je  s  svojimi  nastopi  in  z  učenjem  pogosto  presenečal  in  zbujal
čudenje. Evangeljski odlomek, izbran za današnjo nedeljo, je eden takih
mest,  kjer to začutimo. Zapisano je  namreč: "Mislite,  da sem prišel  na
zemljo prinašat mir? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost." (Lk 12,51) Res
nerazumljiva  izjava  tistega,  ki  ga  imenujemo  "Knez  miru".  Izrek  je
nerazumljiv, če ga iztrgamo iz celote evangelija, zato potrebuje pojasnila.

Gotovo besede ne pomenijo, da je Jezus prišel sejat razdore in spodbujat
zdrahe  med  ljudmi.  Pomenijo  pa,  da  Jezusov  evangelij  ni  neko  medlo
govorjenje,  ki  ne  kliče  k  uresničevanju  povedanega  in  k  drugačnemu
načinu življenja.

Jezus je v nadaljevanju še bolj  neposreden, ko
pravi,  da  bodo  zaradi  njega  člani  iste  družine
razdeljeni  glede  sprejemanja  in  uresničevanja
njegovega  oznanila.  Kako?  Ne  tako,  da  bi  se
smeli sovražiti, si povzročati trpljenje. Dogaja se,
da neverujoči ne more sprejeti, da je nekdo v isti
družini  dejaven  katolik.  Od  vsakogar  pa  se
pričakuje,  da  verno  osebo  ne  ovira  pri
spolnjevanju zahtev vere. Vsekakor pa si dejaven
kristjan ne sme dovoliti,  da  bi  zaradi    "  nevere  "  
žalil tisto osebo, ki še ne more sprejeti nauka.

Z  možnostjo  take  različnosti  je  treba  računati  in  jo  s  spoštovanjem



ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Martina Gosak

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

sprejemati, kar je večkrat zahtevno. Pogosto se namreč dogaja, da zaradi
"ljubega miru" in enakosti verujoči preneha z  versko prakso, da ne bo v
družini s svojo držo moteč.

Čemu Jezus zahteva tako razdeljenost? Katoličan ima pravico in dolžnost
živeti  po  spoznanih  resnicah  vere.  Nasilje  je,  če  ga  kdorkoli  ovira  pri
spolnjevanju verskih dolžnosti. Nadalje tudi Jezus potrebuje prepoznavnih
učencev za rast njegovega duhovnega kraljestva. Pravica do vere in nevere
je tista razdeljenost, ki jo je Jezus povzročil s svojim prihodom in je treba z
njo računati. To razpetost je mogoče živeti s spoštovanjem in ljubeznijo
drug do drugega.
Seveda ni potrebno, da si razdeljenosti v družini želimo, ker predstavlja več
napora za sožitje. Mnogi mladi, ki hočejo imeti harmoničen zakon, si iščejo
sorodno dušo tudi na področju življenja po veri. To iskanje je znamenje
modrosti za potrebno skladnost. Poleg družine pa so še druga področja,
kjer  nimamo  možnosti  izbirati  sodelavcev,  sosedov…  Tam  pa  moramo
sprejeti življenje v "razdeljenosti", ki jo prinaša Kristus, in to v spoštovanju
medsebojne različnosti. Živimo v času  različnosti kultur in izročil. Dobro je,
da razmišljamo o razdeljenosti, ki jo prinaša Kristus, da bomo ostali zvesti
evangeliju in lažje živeli v strpnosti in sprejemanju drug drugega.

A K T U A L N O

MOLITEV IZROČITVE

O Z N A N I L A

SLOVESNI  PRAZNIK Marijinega
vnebovzetja  bomo  obhajali  jutri,
15. avgusta, ki je tudi pri nas dela
prost dan.

Praznik  z  bogato  vsebino  bomo
obhajali  s  praznično  sveto  mašo
ob 7. uri in ob 10. uri.

POLEG NAJSVETEJŠE  DARITVE ga
bomo  doživeli  z  naslednjimi
bogoslužnimi dejanji:

1. Povezani  s  Cerkvijo  na
Slovenskem  bomo  obnovili
svojo  izročitev  in  izročitev
domovine  Slovenije  Božji
Materi Mariji.

2. Blagoslovili  bomo  zdravilna
zelišča,  čaje  in  se  s  tem
zahvalili  Bogu za  koristno
stvarstvo, ki nam ga je podaril.

3. Lepo  je,  da  imamo  za  tako
velik  praznik  na  mizi  šopek
cvetja  iz  domačega  vrta.  V
cerkvi  bo  blagoslov  svežega
cvetja, ki ga boste prinesli.

Vabim  vas,  da  prinesete  k

4. Prav  tako  bo  na  Marijin
praznik  tudi  blagoslov
spominskega obeležja.

Postavili  smo ga ob 30-letnici
posvetitve  slovenskega
naroda Devici Mariji.

Nameščena  plošča  naj  nas
spominja  na  pomembno
dejanje,  ki  ga  vsako  leto
ponovimo.  Hkrati  pa  bo  tudi
dokument zgodovine.

Vse  župljane,  ki  ne  boste  romali
na  Ptujsko  Goro,  vabim  tudi  v
domačo  cerkev.  Na  Goro  bomo
imeli župnijsko romanje v soboto,
10. septembra.

ŠE  VAS  VABIM na  župnijsko
romanje  na  Brezje,  Gomilsko,
Griže.

To  bo  v  soboto,  27.  avgusta.
Prijavite  se  čimprej.  Predvidena
cena s kosilom, če nas bo okoli 40,
je 25 evrov.

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV
na krst  je ta mesec v četrtek, 18.

Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,

ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka

nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, da bi v molitvi

in pokori spreminjali svoja srca.
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za
življenje in mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi
v zvestobi evangeliju gradila edinost.



Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere
in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali

zvesti Bogu in domovini. Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu,

našemu Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen.

blagoslovu  zdravilne  čaje  in
šopke iz svežega cvetja.  S tem
dejanjem  bomo  Bogu  izrazili
veselje  in  hvaležnost  za  te
dobrine.

avgusta. Zberemo  se  ob  17.30 v
župnijski  pisarni.  V  petek  sem
zaseden  z  drugo  stranko,  ki  ne
more priti ob drugem času.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
15. 8. 2022 – 21. 8. 2022

PONEDELJEK:
15. 8.

MARIJINO
VNEBOVZETJE –

velika maša, slovesni praznik

- ob 7.00:  za + Franca in Frančiško 
Erker

- ob 10.00:  za žive in rajne župljane

TOREK:
16. 8.

sv. Rok, spokornik
- ob 7.00:  za + Milana Trol

SREDA:
17. 8.

sv. Evzebij, papež

- ob 7.00:  za + starše Pangeršič in 
Rovšek

ČETRTEK:
18. 8.

sv. Helena, cesarica

- ob 19.00:  za vse + Pavrove iz Videža 
in za + Karla Brglez

PETEK:
19. 8.

sv. Janez Eudes, duhovnik
- ob 19.00:  za + Marijo Tomec

SOBOTA:
20. 8.

sv. Bernard, opat
- ob 19.00:  za + s. Avrelijo Pavel

NEDELJA:
21. 8.

21. nedelja med letom,
sv. Pij X., papež

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Martina Gosak


