
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 16. 8.  sv. Rok, spokornik 
 

ob 19.00:  za + Franca – obl., Ivano 
ter Frančeka Grosek 
 

T: 17. 8.  sv. Hijacint Poljski,  
duhovnik 

 

ob 7.00:  za zdravje in v dober 
namen 
 

S: 18. 8.  sv. Helena, cesarica 
 

ob 7.00:  za + Štefana Vele – 8. dan 
 

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

  

ob 19.00:  za + Antona in starše 
Kašl 
 

P: 20. 8.  sv. Bernard, opat 
 

ob 19.00:  za + Franca Bukovec – 
obl. 
 

S: 21. 8.  sv. Pij X., papež 
 

ob 19.00:  za + Ivana Čeh 
 

N: 22. 8.  21. nedelja med letom,  
god Device Marije Kraljice 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00:  za + Franca – obl. in 
Frančiško Erker ter starše Erker – 
Rak 

   SVETNIK TEDNA –  16. avgust            
 

Med znanimi ljudskimi svetniki, ki 
je v času nevarnosti širjenja 
koronavirusa zelo aktualen, je 
sveti Rok, romar in spokornik. 
Zanesljivih virov o njegovem 
življenju ni ohranjenih. Legendarno 
poročilo iz 15. stoletja poroča, da 
se je rodil okoli leta 1295 v mestu 
Montpellier v Franciji. Pri 12. letih 
je izgubil starše. Tedaj je večina 
posesti prodal in izkupiček  razdelil 
revežem, sam pa se je odpravil na 
božjo pot v Rim. 
Po Italiji je razsajala kuga, zato je 
prekinil romanje in stregel 
bolnikom. Ko je končno prispel v 
Rim, je tam stregel obolelim in jih 
mnoge čudežno ozdravil. 
Na poti domov je sam zbolel. Da 
ne bi v bolnišnici koga okužil, se je 
zavlekel v opuščeno kolibo. Pes iz 
bližnjega gradu mu je nosil kruh. 
Graščak ga je vzel k sebi in zanj 
skrbel, tako se je Roku zdravje 
izboljšalo, da je lahko nadaljeval 
pot domov. 
Bolezen ga je tako spremenila, da 
ga lastni stric ni spoznal in ga je 
imel za ovaduha. 
Rok je tudi to ponižanje vzel za 
pokoro in po petih letih ječe umrl. 
Predvsem ga častimo kot velikega 
priprošnjika zoper kugo. 
 

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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Z MARIJO POVELIČUJMO BOGA 
 

Današnji praznik Marijinega vnebovzetja je tako velik, da v bogoslužnem 
smislu izpodrine nedeljo. S slovesno liturgijo slavimo Sveto Trojico, ki je 
Jezusovo Mater takoj po smrti poveličala v nebesih. Marija je prva izmed 
ljudi, ki je postala deležna Jezusove velikonočne zmage nad smrtjo. To je 
razlog našega radostnega praznovanja in Marijinega poveličevanja Boga, 
ki se je ozrl nanjo zaradi njene popolne predanosti uresničenju Božjih 
načrtov. 
 

Evangeljski odlomek današnjega praznika najdemo v Lukovem evangeliju 
v prvem poglavju (Lk 1,39-56). Priporočam vam, da ga preberete in 
nekoliko razmislite. Tukaj kratko razmišljajmo ob drugem delu 
navedenega odlomka.   

 

 

Na začetku svoje hvalnice Marija vzklika: 
"Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se 
raduje v Bogu, mojem Zveličarju." (Lk 1,46-
47) Tako je Marija molila ob obisku pri 
sorodnici Elizabeti. Takrat je Marija hvalila 
Boga, ki jo je izbral za mater svojemu Sinu.  
 

Marija se je zavedala, da nima nobenih 
zaslug, da je bila obvarovana posledic 
izvirnega greha. Še bolj je vedela, da je 
izvolitev za materinstvo Božjemu Sinu 
zastonjska izbira in edinstvena čast. 

 

Po angelovem oznanjenju Marija spoznava, da se izvršujejo Božje obljube 
in da se z učlovečenjem Božjega Sina začenja odrešenje za vse ljudi, zato 
Marijino srce poveličuje Gospoda. 



Vsebina današnjega praznika nam dovoljuje, da razmišljamo še o drugem 
razlogu za Marijino hvalnico Bogu. Slavimo namreč njeno vnebovzetje, ko 
je takoj po smrti poveličana v nebeški slavi. Poveličana nebeška Mati  
gleda nazaj Božja dela, ki jih je Bog storil po njej za srečo človeštva. V 
nebesih še bolj razume Božji načrt odrešenja, zato zaradi velikih Božjih del 
hvali Gospoda. 
Vnebovzeta tudi nas vabi, da v molitvi poveličujemo Gospoda, ki se ljubeče 
ozira na vsakega od nas. Po njenem Sinu smo bili odrešeni in to odrešenje 
se v nas uresničuje od krsta naprej. Po prerojenju pri krstnem studencu 
nas Bog poučuje s svojo besedo, nas posvečuje po zakramentih, nas 
podpirajo molitve Cerkve in zgledi tolikih krepostnih ljudi. To so razlogi za 
naše veselje, za optimizem in pogum ter za hvalnico Bogu. 
V Marijinem vnebovzetju nam Bog razodeva tudi cilj našega življenja. Po 
Božji zamisli smo poklicani v dom nebeške slave, kjer ne bo več tegob, ki 
pogosto bremenijo naše sedanje življenje. Tam bomo združeni s svojo 
nebeško Materjo osvobojeni vsega zla iz dna duše poveličevali Gospoda. 
To je sporočilo današnjega praznika in razlog za lepo praznovanje. 

 

A K T U A L N O 
 

IZROČITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI 
 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

POSVETILNA MOLITEV za izročitev 
Božji Materi je napisana zato, da 
jo doma lahko zmolite. Potrebno 
jo je izreči počasi in s 
premislekom, potem nas bo 
nagovorila in imela vpliv na naše 
življenje. 
 

Posebej je namenjena tistim, ki 
zaradi bolezni ali drugih razlogov 
niste mogli priti na praznovanje v 
cerkev. 
 
ZA PRIPRAVO STARŠEV IN 
BOTROV na krst njihovih otrok sta 
ta mesec izjemoma dve možnosti. 
Nekateri ste zaradi počitnic od 
doma, zato je poleg minulega 
petka še ena možnost ta petek, 
20. avgusta. Na srečanje pridete 
ob 17.30. 
 
ŽUPNIJSKO ROMANJE k Mariji 
Pomagaj na Brezje načrtujemo v 
soboto, 4. septembra. Poleg 
postanka na Brezjah, ki so cilj 
romanja, je v načrtu ogled in 
molitev v znameniti romarski 
cerkvi na Dobrovi pri Ljubljani in 
še kje, če bo čas. 
 

Na romanje lepo vabim in prosim, 
da se v tem tednu prijavite, da je 
dovolj časa za organizacijo. 
 

Cena vožnje s kosilom je 25 evrov 
na osebo, če bo zaseden avtobus. 

 
 

GOD SVETEGA ROKA je jutri, 16. 
avgusta. Kot je zapisano, se mu 
verni priporočamo za varstvo pred 
kužnimi boleznimi. Epidemija 
koronavirusa je zopet pokazala 
aktualnost priporočanja svetemu 
Roku. 
 

Na njegov god vas vabim k sveti 
maši, da se mu skupaj 
priporočimo in zahvalimo za 
dosedanje varstvo. 
 

 
 
JUTRI, V PONEDELJEK, bo sveta 
maša izjemoma zvečer ob 19. uri.  
 

Imam neodložljive obveznosti pri 
zdravniku, zato prosim za 
razumevanje. 

 

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 

bi 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. 




