
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 22. 8.  Devica Marija Kraljica

ob 7.00:  za + Milana Trol

T: 23. 8.  sv. Roza iz Lime, devica

ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji 
za zdravje

S: 24. 8.  sv. Jernej, apostol

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

Č: 25. 8.  sv. Ludvik IX., kralj

ob 19.00:  za + Jožeta, Ano in 
Zdenko Leskovar ter starše Urlep

P: 26. 8.  sv. Ivana Bichier,
redovnica

ob 19.00:  za + Frančiško Ploj

S: 27. 8.  sv. Monika, mati

ob 19.00:  za + s. Avrelijo Pavel

N: 28. 8.  22. nedelja med letom,
sv. Avguštin, škof

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Albina Leskovar

SVETNIK TEDNA – 24. avgust

Med Jezusovimi apostoli  in tudi  v
ljudski  pobožnosti  zavzema  vidno
mesto  sveti Jernej.  Ljudstvo je ob
njegovem  godu  sestavilo  različne
misli in jim dalo pregovorno obliko.
Njemu  so  posvečene  številne
cerkve v naši  domovini  in  drugod
po svetu.

Iz  evangeljskih  poročil  in
Apostolskih  del  malo  zvemo  o
njem.  Po  novejših  raziskavah
vemo,  da  je  istoveten  z
Natanaelom. Evangelist Janez nam
pove,  da  ga  je  Filip  pripeljal  k
Jezusu,  ta  pa  ob  prvem  srečanju
pove,  da  ga  je  videl,  ko  je
oskrboval oljčna drevesa. Doma pa
je bil v Kani Galilejski. Ko mu Filip
pove, da ga je pripeljal k Jezusu, ki
prihaja  iz  Nazareta,  se  Natanael,
Jernej,  vpraša:  "Ali  more  iz
Nazareta  kaj  dobrega  priti?"  To
srečanje  z  Jezusom  je  bilo
nepozabno  za  Jerneja.  Jezus
pohvali  Jernejevo neposrednost in
iskrenost  kot  odliko.  V  Jerneju  je
bil  premagan  zadnji  dvom  o
pravilni  izbiri,  da postane Jezusov
učenec.  Izrekel  je  lepo  izpoved:
"Učenik, ti si Božji Sin, ti si Izraelov
kralj."

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU
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JEZUS NE "SADI ROŽIC"

Ko sem tudi  pred  zapisom današnje  duhovne  misli  prebral  evangeljski
odlomek  in  o  njem  razmišljal,  sem  znova  začutil  Jezusovo  zahtevnost.
Nam in še mnogim bi bilo bolj všeč, če bi Jezus obljubil le srečno večnost
in še čudežno varstvo pred vsem hudim. Lepo bi bilo slišati: Bog bo vse
storil brez nas. Dovolj je, da imamo lepe želje. Če bi bilo to vse, kar je
potrebno, bi Jezus imel več pripadnikov. On pa je in ostane učitelj resnice,
zato pravi: "Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. Kajti povem vam,
veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli." (Lk 13,24)

Jezus  tu  opozori  na našo odgovornost za naše
posvečenje  in  odrešenje.  On  nas  s  svojim
naukom poučuje,  da lahko spoznavamo, kaj  je
resnica,  kaj  je  prav in  dobro.  S  svojimi  dejanji
nam daje zgled za naše odločitve in dejanja.
Od tu naprej pa smo mi na potezi. Božjo besedo
je treba uresničevati in to pokazati s konkretnimi
dejanji. Vsi,  ki  se  trudimo  delati  v  tej  smeri,
vemo,  da  je  življenje  po  evangeliju  pogosto
naporno.

Pogosto  na  dobre  sklepe  pozabimo,  večkrat  nam  slabi  zgledi  omajejo
vztrajnost. Naša grešnost nas pogosto odvrača od dobrega. Te in še druge
stvari nas hromijo na poti krščanske duhovnosti.
Opogumlja pa nas Jezusova beseda:  "Prizadevajte si." Ni rekel:  "Bodite
neoporečni. Bodite uspešni na vsakem koraku."
Jezusovo naročilo, naj si prizadevamo za zveličanje, ne smemo sprejeti kot
neko  splošno  ali  nedoločeno  priporočilo.  Gre  za  konkretno  delo  naše



               –  v zahvalo za srečno 
opravljeno delo in po namenu 
dobrotnikov obnovljene strehe

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

duhovne rasti, zato si brez ovinkov povejmo: kje, kdaj, kako.

Za vstop v večno življenje skozi ozka vrata si prizadevamo: kadar skrbimo
za  krščanski  način  življenja,  kadar  sodelujemo  pri  dobrodelnosti,  kadar
utrjujemo človeške in krščanske kreposti, kadar sodelujemo pri poslanstvu
Cerkve in tudi v svoji župniji, kadar starši in drugi posredujemo zaklad vere
mladim. Nadalje ni prizadevanja za zveličanje brez molitve, brez obhajanja
zakramentov,  zlasti sprave in obhajila,  brez udeležbe in sodelovanja pri
sveti maši, brez zavračanja raznih skušnjav…

Kljub trudu bomo ostali samo ljudje, ki nas bodo begale različne ovire. Bog
upošteva našo krhkost in ve, da ne moremo biti neoporečni in brezhibni.
Tudi  svetnikom to ni  vedno uspelo,  a so iz  svoje nepopolnosti vstali  in
znova začeli  ter okrepljeni z novo milostjo šli  naprej. S tem so dokazali
svoje prizadevanje, ki jih je peljalo v svetost.

Dobro je, da razmišljamo o potrebnosti prizadevanja za prepoznavno vero
in zveličanje, da ne bi zapadli miselnosti, ki jo večkrat slišimo: Bo že kako.
Bomo pozneje,  ko  bo otrok  večji.  Glavno je,  da  opravimo birmo.  Take
zmotne miselnosti so lahko usodne.

A K T U A L N O

ZAVETNIKI ZVONOV

Za nami je posvetitev dveh novih zvonov v Kočnem, ki je bila v nedeljo, 14.
avgusta. Ob navzočnosti številnih vernih jih je posvetil mariborski nadškof
msgr. Alojzij Cvikl.

Veliki zvon je posvečen Sveti Mariji, Materi Cerkve. Na njem je napis: Mati
Cerkve, varuj ves človeški rod.

Srednji  zvon  ima  za  zavetnika  svetega  Primoža  in  Felicijana,  mučenca
rimske dobe. Lepo, vendar to ni naša izbira, ker je bil zvon vlit za neko
drugo cerkev, a se glasovno ni ujemal z obstoječima. Mi pa smo ga dobili
po ugodni ceni in je kakovostno izdelan.

O Z N A N I L A

ODMEV NA POSVETITEV ZVONOV
v Kočnem je lep in spodbuden. Že
prevoz zvonov iz župnijske cerkve
je  bil  svečan.  Vsak  zvon  je  imel
svoj  voz,  konje  in  voznika.  Večji
zvon  je  vozil  Jože  Florjančič  iz
Hošnice,  manjšega  pa  Osvald
Zdolšek  iz  Studenic.  Žene  iz
Kočnega  so  zvonova  in  vozova
okrasile.  Zvonova  so  na  poti
spremljali  jezdeci  na  konjih.  Na
kočiji iz Makol se je vozil muzikant
iz  Svete  Trojice  v  Slovenskih
goricah ter ključar Martin in nekaj
botrov.  Na  poti  do  kočenske
cerkve so nas postregli pri Pivčevi
gorci  in  na  domačiji  Kavkler.  Pri
cerkvi je bil ob krajšem kulturnem
programu sprejem zvonov.
Vrhunec slavja je bil v nedeljo, 14.
avgusta.  K  praznovanju  se  je
zbralo  sorazmerno  veliko  ljudi.
Računamo okoli  300.  Doživeto  je
bilo  dviganje  zvonov  v  cerkveni
stolp.  Mali  zvon (dosedanji)  so  v
zvonik  dvignili  otroci,  srednjega
žene in dekleta, večjega možje in
fantje.  To  je  bilo  zanimivo  in
radostno. Slovesen pečat dogodku
je  prispevala  godba  na  pihala  iz

ŽUPNIJSKO ROMANJE na Brezje in
v  kraje  v  Savinjski  dolini  bo
potekalo  v  soboto,  27.  avgusta.
Odhod avtobusa z romarji bo ob 7.
uri  izpred  cerkve.  Vsi  prijavljeni
romarji  se do tega časa zberemo
pri župnijski cerkvi.

ZAHVALNA  MAŠA in  blagoslov
obnovljene strehe na Slomškovem
domu  bo  v  nedeljo,  28.  avgusta,
ob  10.  uri.  Slovesnost  bo  vodil
naddekan  in  konjiški  arhidiakon
Jože Vogrin.
Lepo  vabljeni  vsi,  ki  ste  pri  tej
obnovi  sodelovali  in  ste  veseli
opravljenega  dela.  Skupaj  se
hočemo  Bogu zahvaliti  za  srečno
in kakovostno opravljeno obnovo
in za dobroto vseh, ki ste finančno
pomagali kriti stroške.
Gospodinje  lepo  naprošam,  da
pripravite nekaj malega peciva za
pogostitev  in  druženje  ob  koncu
bogoslužja.



Podoba na malem zvonu je drugačna, kot pravi človeško izročilo, ki meni,
da je posvečen Angelu varuhu. Ko so mojstri zvon očistili prahu in masti, se
je na njem pokazala podoba svetega Marka evangelista. To je logično, saj
je  njemu  posvečen  stranski  oltar  v  cerkvi.  Podobe  na  zvonovih  nas
spodbujajo, da se tem nebeškim priprošnjikom radi priporočamo.

Poljčan.
Ena žena iz Kočnega je povedala,
da je nabava zvonov povezala ljudi
med seboj. Nadškof pa je naročil,
naj to povezanost utrjujemo.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
22. 8. 2022 – 28. 8. 2022

PONEDELJEK:
22. 8.

Devica Marija Kraljica
- ob 7.00:  za + Milana Trol

TOREK:
23. 8.

sv. Roza iz Lime, devica

- ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji za 
zdravje

SREDA:
24. 8.

sv. Jernej, apostol
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

ČETRTEK:
25. 8.

sv. Ludvik IX., kralj

- ob 19.00:  za + Jožeta, Ano in Zdenko 
Leskovar ter starše Urlep

PETEK:
26. 8.

sv. Ivana Bichier, redovnica
- ob 19.00:  za + Frančiško Ploj

SOBOTA:
27. 8.

sv. Monika, mati
- ob 19.00:  za + s. Avrelijo Pavel

NEDELJA:
28. 8.

22. nedelja med letom,
sv. Avguštin, škof

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Albina Leskovar

          -  v zahvalo za srečno opravljeno
delo in po namenu dobrotnikov 
obnovljene strehe




