
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 8. 8.  sv. Dominik, duhovnik

ob 7.00:  za + Ireno Sekolec

T: 9. 8.  sv. Terezija Benedikta od
Križa, mučenka

ob 7.00:  za + Milana Trol

S: 10. 8.  sv. Lovrenc, mučenec

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

Č: 11. 8.  sv. Klara, redovnica

ob 19.00:  za + Elizabeto in 
Frančeka Fregl

P: 12. 8.  sv. Ivana Šantalska,
vdova

ob 19.00:  za + Martina Gosak

S: 13. 8.  sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

ob 19.00:  za + Danila Šoster

N: 14. 8.  20. nedelja med letom,
sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00 v Kočnem:  za + Veroniko

SVETNIK TEDNA – 14. avgust

Med  največje  sinove  poljske
cerkvene  zgodovine  spada  sveti
Maksimilijan  Kolbe.  Rodil  se  je
leta  1894  in  pri  krstu  so  mu dali
ime  Rajmund.  Neki  lekarnar  je
odkril  dečkovo  izredno
nadarjenost  in  ga  brezplačno  učil
latinščino. To mu je omogočilo, da
je  vstopil  v  semenišče,  kjer  se  je
pripravljal  za  duhovnika.  Pozneje
je vstopil v minoritski red in dobil
ime Maksimilijan.
Kot mlad duhovnik se je odločil za
ustanovitev  skupnosti  "Križarstvo
Brezmadežne".  Cerkev  jo  je
priznala kot bratovščino.
Leta 1930 se je odpravil misijonarit
na  Japonsko.  Deloval  je  v
Nagasakiju.  Kakor  po  čudežu
atomska bomba, ki je padla na to
mesto  leta  1945,  ni  poškodovala
področja,  kjer  je  bilo  misijonsko
središče.
Pričetek  druge  svetovne  vojne  je
pričakal  doma.  Leta  1941  so  ga
gestapovci  zaprli  v  taborišče
Oswiencim.  Zaradi   pobeglega
ujetnika so določili 10 talcev. Med
njimi  je  bil  Gajowniczek,  mlad
družinski  oče.  Kolbe se  je  javil  za
nadomestno  žrtev.  V  bunkerju
lakote je umrl 14. 8. 1941.

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

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

št. 54,  7. avgust 2022,  19. nedelja med letom                                                    leto II

KOGA PRIČAKUJEMO?

Ljudje kot telesna in duhovna bitja v življenju pričakujemo mnoge osebe
in dogodke. Vsak dan pričakujemo, da se bo delo dobro končalo, da bo
srečanje  z  bližnjim lepo,  da  bomo v  stiskah in  težavah  imeli  potrebno
pomoč…  Dejansko  smo  bitja  pričakovanja,  zato  bi  lahko  našteli  dolgo
vrsto dogodkov in oseb, ki jih pričakujemo. Kadar človek ničesar več ne
pričakuje, neha duhovno rasti, otopi in izgublja smisel življenja.

Vsak človek naj bi živel v pričakovanju dneva, ko
bo zapustil  ta  svet.  Razni  raziskovalci  sodobne
miselnosti ugotavljajo, da mnogi ne razmišljajo o
minljivosti  sedanje  oblike  življenja.  To  naj  bi
grenilo  človekovo  življenje,  zato  je  bolje  ne
misliti na smrt. Toda taka drža človeka ne rešuje,
ampak  celo  vodi  do  mnogih  nespametnosti.
Svetopisemska modrost pravi:  Misli  na smrt in
ne boš grešil.
Verni  kristjani  imamo  oznanilo  in  dogodek
Jezusovega  vstajenja,  ki  nam  omogoča,  da  na
smrt ne gledamo kot na tragičen konec našega
obstoja.

Našo  telesno smrt  razumemo  in  sprejemamo kot  prehod iz  sedanjega
minljivega  življenja  v  poveličano  življenje,  ki  ga  ne  ogroža  trpljenje  in
drugo  zlo.  Svetniki  so  na  smrt  gledali  s  popolno  mirnostjo  in  v
pričakovanju srečanja z Jezusom Kristusom, ki ima polnost življenja.
Vera v izpolnitev obljube večnega življenja sicer ne odstrani ostrine smrti,
pomaga pa nam,  da lažje  živimo mirno,  sproščeno in odgovorno svoje



in Filipa Erker

‒ po namenu dobrotnikov zvonov

‒ za + Božidarja Žnidar

 odgovarja Franc Mlakar, župnik zemeljske dni. V tem je naša prednost, če sprejemamo Jezusov evangelij.

Sedaj  lahko  razmišljamo  in  govorimo  o  pričakovanju  srečanja  Božjega
prihoda ob koncu sedanjega življenja, k čemer nas vabi Jezus v današnjem
evangeliju.

Naša budnost ob Gospodovem prihodu ne sme biti nekaj pasivnega, zgolj
čakanje.  V  priliki  je  rečeno:  "Vaša  ledja  naj  bodo  opasana  in  svetilke
prižgane." (Lk  12,35)  Opasana  ledja  pomenijo,  da  smo  pripravljeni  na
zadnji del poti h končnemu cilju, ki je Očetova hiša. "Prižgane svetilke" pa
kažejo na  potrebnost  dobrih  del,  ki  smo jih  dolžni  opravljati  na  zemlji.
Prižgane  svetilke  pomenijo  ohranjeno Božje  življenje,  ki  nam ga  je  Bog
podaril  pri  svetem  krstu  ter  ga  obnavlja  in  krepi  s  pomočjo  drugih
zakramentov.  Skrb  za  vse  to  pomeni,  da  dejansko  živimo  v  tej  aktivni
budnosti.

Bog  nam  po  Cerkvi  daje  možnost,  da  ob  slutnji  bližine  zadnje  ure  s
prejemom  zakramentov  spovedi,  bolniškega  maziljenja  in  obhajila
dopolnimo ali  vzpostavimo pripravljenost  na  srečanje  z  Bogom.  Prejem
zakramentov v bolezni je nujna, za marsikoga pa zadnja ponujena Božja
roka. Ne prezrimo tega.

A K T U A L N O

PROGRAM DEVETDNEVNICE

Letos, ob 30-letnici posvetitve slovenskega naroda Božji Materi, bomo vsak
dan po drobcih razmišljali o Božjem posegu v Marijino življenje in njenem
ter našem odgovarjanju na Božji nagovor.

N a s l o v i  k r a t k i h  razmišljanj in molitve:

 sobota, 6. 8.: Božji posegi nas preobražajo

O Z N A N I L A

PO  ŽUPNIJSKIH  OBČESTVIH in
drugih  skupnostih  po  Sloveniji
poteka  priprava  na  obhajanje
Marijinega  vnebovzetja.  Kot
vemo, slovensko verno ljudstvo na
ta praznik obnavlja svojo izročitev
naši nebeški Materi.

Letos  poteka  30-letnica  tega
zgodovinskega  dogodka,  kar  je
dodatna  spodbuda  za  lepo
pripravo in doživeto praznovanje.
Vsi verni res in iskreno vabljeni k
devetdnevnici.

OKROGLA  OBLETNICA posvetitve
nas nagiba, da postavimo v cerkvi
skromno  obeležje  v  spomin  in  v
spodbudo.

Spominska plošča bo nameščena v
cerkvi  na  vidnem  mestu  v  bližini
Marijinega  oltarja.  Ne  bo
zahtevala  velikega  denarnega
bremena. Blagoslovili jo bomo na
sam Marijin praznik.

PRED VELIKO  MAŠO se  ponovno
ponudim,  da  omogočim  prejem

SLOVESNA  POSVETITEV dveh
novih  zvonov  za  podružnično
cerkev v Kočnem bo v nedeljo, 14.
avgusta.

Slovesnost posvetitve se bo začela
ob 10. uri na dvorišču cerkve.

Po  opravljenem  obredu  bomo
zvonove  pod  vodstvom  stroke
potegnili v zvonik. V njem jih bodo
mojstri  namestili  na  njihovo
mesto, da bodo ob zahvalni pesmi
prvič slovesno zvonili.

Po  dogovoru  na  pripravljalnem
odboru  in  v  soglasju  z  mojstri
nameščanja bomo zvonove dvigali
v zvonik ročno: večji  zvon možje,
srednji žene in mali, očiščen zvon,
mladi  in  šolarji.  Ker  ne  gre  za
veliko  težo,  je  to  delo  pod
vodstvom  mojstrov  varno  in
mogoče.  Vabim  vas,  da  se
vključite v dviganje zvonov.

ZARADI IZJEMNE SLOVESNOSTI v
Kočnem bo v nedeljo, 14. avgusta,
v župnijski cerkvi sveta maša samo



 nedelja, 7. 8.: Marija posluša Boga

 ponedeljek, 8. 8.: Marija razmišlja o Božji ponudbi

 torek, 9. 8.: Marija vstopa v načrt odrešenja

 sreda, 10. 8.: Svojo nalogo ponižno izvršuje

 četrtek, 11. 8.: Njeno služenje v času pričakovanja

 petek, 12. 8.: Zna in zmore sprejeti nerazumljive okoliščine

 sobota, 13. 8.: Marija postane Mati Cerkve

 nedelja, 14. 8.: Z zvonovi molimo angelov pozdrav

zakramenta spovedi in obhajila na
domu  bolnikom,  ki  ne  morete  v
cerkev.

Vabim  vas,  da  me  pokličete  po
telefonu 041-782-904 in sporočite,
kdaj bi želeli obisk.

ob 7. uri.

Nedeljski urnik si uredite tako, da
nihče ne bo brez svete maše.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
8. 8. 2022 – 14. 8. 2022

PONEDELJEK:
8. 8.

sv. Dominik, duhovnik
- ob 7.00:  za + Ireno Sekolec

TOREK:
9. 8.

sv. Terezija Benedikta od
Križa, mučenka

- ob 7.00:  za + Milana Trol

SREDA:
10. 8.

sv. Lovrenc, mučenec
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

ČETRTEK:
11. 8.

sv. Klara, redovnica

- ob 19.00:  za + Elizabeto in Frančeka 
Fregl

PETEK:
12. 8.

sv. Ivana Šantalska, vdova
- ob 19.00:  za + Martina Gosak

SOBOTA:
13. 8.

sv. Poncijan in Hipolit,
mučenca

- ob 19.00:  za + Danila Šoster

NEDELJA:
14. 8.

20. nedelja med letom,
sv. Maksimilijan Kolbe,

mučenec

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00 v Kočnem:  za + Veroniko in
Filipa Erker

          - po namenu dobrotnikov zvonov

          - za + Božidarja Žnidar


