
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 30. 8.  sv. Feliks, mučenec 
 

ob 7.00:  za + iz družin Žnidaršič – 
Golob in Možina 
 

T: 31. 8.  sv. Nikodem,  
Jezusov učenec 

 

ob 19.00:  za + iz družin Veber – 
Iljevec in Širovnik 
 

S: 1. 9.  sv. Egidij (Tilen), opat 
 

ob 7.00:  za + Antona Javernik 
 

Č: 2. 9.  sv. Marjeta, mučenka 
  

ob 19.00:  za + Franca in Marijo 
Gumzej 
 

P: 3. 9.  sv. Gregor Veliki, papež 
– prvi petek – 

 

ob 19.00:  za + Justino Čeh 
 

S: 4. 9.  sv. Rozalija Sicilska,  
spokornica 

– prva sobota – 
 

ob 19.00:  za + Marjeto Kurnik 
 

N: 5. 9.  23. nedelja med letom,  
angelska in Egidijeva nedelja 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00 (v Kočnem):  za + Franca 
in Matildo Pahič in sorodnike 

   SVETNIK TEDNA – 4. september            
 

Na otoku Sicilija na jugu Italije se je 
v mestu Palermu leta 1130 rodila 
deklica Rozalija. Vzgajali so jo kot 
princeso, saj je bila po materi v 
sorodu s kraljem, oče pa je bil 
gospodar dveh mest. Zaradi njene 
lepote so jo vsi občudovali, ona pa 
se je umaknila na goro nad 
domačim mestom. S seboj je vzela 
križ in nekaj nabožnih knjig ter se 
naselila v veliki votlini. Nato se je 
umaknila v še večjo samoto v težko 
dostopno votlino. Tu je 
premišljevala resnice vere, se 
postila in veliko molila. V skalo je 
vdolbla napis: Jaz, Rozalija, hči 
Sinibalda, gospodarja nad 
mestoma Coschina in Rosa, sem se 
iz ljubezni do Gospoda odločila 
prebivati v tej jami. 
Starši so svojo hči povsod iskali, a 
je niso mogli najti. V samoti in 
bogoljubnem življenju je živela do 
30. leta, ko je umrla. Nihče ni vedel 
za njeno smrt. Po naključju so našli 
njeno telo, ki je bilo nestrohnjeno. 
Apnenčasta voda, ki je kapljala 
skozi skalo, je telo prevlekla s 
tanko kristalno plastjo. Njeno telo 
so prenesli v Palermo in je glavna 
zavetnica mesta. Tam se še danes 
zbirajo velike množice, da 
počastijo svojo zavetnico. 
 

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. 5,  29. avgust 2021,  22. nedelja med letom                                                     leto I  

 

 

BOŽJE IN ČLOVEŠKO 
 

V današnjem evangeliju beremo, kako Jezus očita farizejem njihovo 
pozunanjenost, da se držijo človeškega izročila, zametujejo in prezirajo pa 
Božje zapovedi. 
Ali ta Jezusov očitek velja danes komu od nas?  
Morda velja duhovniku, ki bi se z vso močjo vrgel na obnovo cerkvenih 
prostorov, pri tem pa pozabljal, da je v prvi vrsti poklican za gradbenika 
duš. Za onega, ki bi od jutra do večera kmetoval, a pri tem zanemarjal 
Božji vinograd. Za tretjega, ki bi mnogo bral, presedel pri računalniku, ob 
tem pa postajal odmaknjen samotar. Za četrtega, ki bi ure in ure prebil za 
volanom ali televizorjem, a ne bi našel časa za Jezusa v tabernaklju. Za 
petega, pri komer bi župljani zaman trkali na vrata, ker ga redko najdejo 
doma. Za šestega …   

 

Jezusovo svarilo ni zapisano samo za župnike, 
redovnike in redovnice ter druge pastoralne 
delavce. Farizejski duh se z lahkoto vrine v 
vsakega človeka.  
Potrebno je, da vsi verni laiki razmišljate o 
tem in se vprašate, kako se v našem življenju 
odraža Božje in človeško. Čemu dajemo večji 
pomen? Pomislimo na mnoga področja, kjer 
kmalu damo velik poudarek zunanjosti, tisto 
bistveno in Božje pa zanemarimo ali sploh ni 
prisotno.  

Jezusovo opozorilo takratnim farizejem, ki so dajali pretiran poudarek 
zunanjosti, je namenjen tistim vernikom, ki se zadovoljijo z zunanjo 
poplitveno vernostjo, ki ne hrani duha in ne rodi sadov. 



Pri krstu jim je prva skrb domača slovesnost, zadnja pa, kar se dogaja v 
cerkvi. Pri prvem obhajilu in birmi je vsa pozornost obrnjena na darove 
botrov, na obleko, tudi neprimerno, za otrokovo rast v veri pa se komaj 
kdo meni. Tudi cerkvene poroke velikokrat potekajo na zunanjih stvareh, 
njihova duhovna vsebina pa je odrinjena na stranski tir. Marsikje se ob 
pogrebih in ob prazniku vseh svetih na grobovih kopiči obilica cvetja, 
molitev in dar za mašo za rajne pa je marsikje pozabljena vrednota. 
Nakupovalna mrzlica ob božiču in veliki noči marsikje izpodrine vsebino 
največjih dogodkov naše vere. Ob materialnih dobrinah ostane človekov 
duh brez okrepitve. 
 

Skrb za potrebno zunanjost samo po sebi ni zlo. Če pa vse to izpodrine 
vsebino, preneha biti Božja in postaja samo človeška dejavnost, ki ne 
nasiti. 
 

Nujno je, da vsi razmišljamo o pristnosti našega verovanja in o iskrenosti 
dejanj. Skrbeti je potrebno za uravnoteženost med zunanjimi dejanji ter  
sicer dobrimi navadami in Božjimi dogajanji v naši notranjosti. Potem nas 
ne bo zadevalo Gospodovo opozorilo: "To ljudstvo me časti samo z 
ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene." (Mr 7,6) 

 

A K T U A L N O 
 

REVIJI ZA VEROUČENCE IN STARŠE 
 
 

Odgovorni za katehezo mladih v Sloveniji že desetletja za vse mesece 
veroučnega leta pripravljajo lepo oblikovano in vsebinsko bogato revijo 
MAVRICA. Ta publikacija je odlična spodbuda, ki bo otroke vsak mesec 
bogatila z dragocenimi vsebinami. V veliko pomoč pri verski vzgoji je tudi 
otrokovim staršem. Pomembno je, da starši vsaj od časa do časa z otroki 
berete Mavrico in se ob prebrani vsebini pogovarjate. 
 

Naročniki Mavrice bodo ob naročilu prejeli knjigo Pet jezikov ljubezni otrok 
in obesek angelčka. Letna naročnina za 10 številk + Mavrični zabavnik je 45 
evrov. 
 

Odgovorni že četrto leto pripravljajo revijo Najstnik. Publikacija je 
namenjena mladim od 13. leta dalje in izide 6-krat na leto. Mladim v 
Sloveniji postaja ta revija zelo blizu, kar dokazujejo navdušeni odzivi, ki jih 
od mladih prejema uredništvo. Novi naročniki prejmejo darilo: knjigo Čista 
zmaga in privlačno zapestnico. Letna naročnina za 6 številk je 29,50 €. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA se 
je opravila danes, 29. avgusta 
2021. Obred vodi gospod dekan, ki 
zastopa krajevnega škofa. Župnik 
izpove vero in izreče obljubo, da 
bo po svojih močeh vestno 
opravljal službo ter delal za dobro 
župnije. 
Umestitev ni pomembna samo za 
dušnega pastirja, ampak tudi za 
župljane, ki naj se zavedajo 
odgovornosti župnika ter 
zahtevnosti poslanstva. To je 
znova vabilo, da z rednim 
župnikom župljani sodelujete in ga 
podpirate z molitvijo in dobrimi 
deli. Le tako bo med nami lepo 
sožitje in Božji blagoslov.  
Hvala za vašo pripravljenost in 
podporo. 
 
PRVI PETEK V MESECU je 
posvečen svetemu Srcu 
Jezusovemu in molitvi za 
krščansko podobo družin. 
Vabim k sveti maši in pristopu k 
svetim zakramentom (spovedi in 
obhajilu). V spovednici sem vsaj 
pol ure pred sveto mašo.  
Vsi si prizadevajmo, da se poveča 
število "prvopetkarjev". 
 
PASTORALNI OBISK bolnikov in 
ostarelih, ki ne morejo v cerkev, je 
vsak prvi petek v mesecu. 

 
 

V dopoldanskem času bom rad 
prišel v vaš dom in vam 
posredoval svete zakramente. 
Sporočite mi, h komu lahko 
pridem. 
 
ŽEGNANJE V KOČNEM je v nedeljo 
ob godu svetega Egidija, ki mu je 
posvečena tamkajšnja cerkev. Po 
ustaljenem običaju bo tam 
bogoslužje, ki obsega telovsko 
procesijo po vasi in sveto mašo v 
cerkvi, v nedeljo, 5. septembra, ob 
10. uri. 
K slovesnosti lepo vabim častilce 
svetega zavetnika kraja, posebej 
župljane iz Kočnega. 
 
ZARADI PRAZNOVANJA V 
KOČNEM bo v nedeljo, 5. 
septembra, v župnijski cerkvi sveta 
maša samo zjutraj ob 7. uri. 
Župljane prosim, da pridete k sveti 
maši zjutraj v župnijsko cerkev ali 
ob 10. uri v Kočno. 
 
ŽUPNIJSKO ROMANJE NA BREZJE 
žal odpade. Do navedenega roka 
se je prijavilo samo 18 romarjev. 
To število potnikov s predlaganim 
prispevkom ne more pokriti 
stroškov avtobusa. 
Upam, da bo v prihodnje več 
zanimanja. 




