
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 9. 8.  sv. Terezija B. od Križa,  
redovnica 

 

ob 7.00:  za + Marijo Tašner 
 

T: 10. 8.  sv. Lovrenc, diakon 
 

ob 7.00:  za + Franca in Julijano 
Rak 
 

S: 11. 8.  sv. Klara (Jasna), devica 
 

ob 7.00:  po namenu 
 

Č: 12. 8.  sv. Ivana Šantalska,  
vdova 

  

ob 19.00:  za + Srečka Lorenčič 
 

P: 13. 8.  sv. Hipolit, duhovnik 
 

ob 19.00:  po namenu 
 

S: 14. 8.  sv. Maksimilijan Kolbe,  
duhovnik 

 

ob 19.00:  za + Karla Kramberger 
 

N: 15. 8.  MARIJINO VNEBOVZETJE  
VELIKA MAŠA, 

SLOVESNI PRAZNIK 
 

ob 7.00:  za + starše Kramberger in 
Jerič ter sorodnike 
 

ob 10.00:  za žive in rajne župljane 

   SVETNIK TEDNA – 10. 8.           
SVETI LOVRENC 

 
Med najbolj znane in upoštevane 
svetnike iz prvih stoletij krščanstva 
spada sveti Lovrenc, diakon.  
 

Njegov spomin je Cerkev kot 
praznik obhajala že pred letom 
354. Njegovo ime se omenja v prvi 
evharistični molitvi. Njemu so 
posvečene številne cerkve tudi v 
Sloveniji. 
 

Bil je diakon papeža Siksta II. in je 
bil mučen na začetku 4. stoletja 
nekaj dni pozneje kot papež. 
 

Rimski načelnik Hipolit je zvedel, 
da ima Cerkev velike zaklade in da 
z njimi upravlja Lovrenc. Dal ga je 
poklicati in je zahteval, da mu 
izroči cerkveno imetje. Lovrenc je 
načelniku odgovoril: "Res je Cerkev 
bogata, niti cesar nima toliko 
dragocenih zakladov. Daj mi tri dni 
odloga, da ti jih prinesem." 
Lovrenc je tretji dan zbral ubožce, 
vdove in sirote ter ji pripeljal pred 
sodnika in rekel: "Glej, to so 
zakladi Cerkve!" To je Hipolita 
raztogotilo, da je ukazal Lovrenca 
mučiti, da bi ga prisilil k zanikanju 
vere v Kristusa. Temu je sledilo 
strašno mučenje in smrt na ražnju. 
 
 
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. 2,  8. avgust 2021,  19. nedelja med letom                                                       leto I  

 

 

GODRNJALI SO NAD JEZUSOM 
 

Odlomek današnje 19. nedelje med letom lahko najdete v šestem 
poglavju Janezovega evangelija (Jn 6,41-51) in ga v celoti preberete. Na 
začetku odlomka beremo evangelistovo trditev, da so Judje godrnjali nad 
Jezusom. Vzrok godrnjanja je bilo Gospodovo oznanilo: "Jaz sem kruh, ki 
sem prišel iz nebes." (Jn 6,41)  
Za človeško razumevanje in dojemanje je to res nezaslišana trditev. Za 
svoje nezadovoljstvo so imeli takoj utemeljitev. Oni vedo, da je Jezus 
doma iz Nazareta, da poznajo njegovega očeta in mater ter njegove 
sorodnike. Skratka vedo, da je eden od njih, zato ne more trditi, da je 
prišel iz nebes.   

 

Vzroki za nerazumevanje in godrnjanje so 
različni. Eni so taki, ki jih lahko odpravimo z 
dogovarjanjem, z iskanjem kompromisov, s 
popuščanjem, z iskanjem neke sredine. Glede 
zemeljskih stvarnosti se največkrat 
poslužujemo navedenih poti za sožitje in 
sodelovanje. Poleg teh pa so razlogi za 
nestrinjanje resnice, ki jih ljudje z razumom 
ne moremo dojeti in razumeti. Pomislimo na 
otroka, ki ne more dojeti vseh stališč in 
zahtev staršev, zato jih mora sprejeti, čeprav 
jih tedaj še ne razume. 

Podobno stanje nesoglasja lahko nastane med človekoma, ko ima eden 
širši vpogled v zadeve in večjo odgovornost za celotno dogajanje, drugi pa 
tega nima in ne more imeti. Pametno je, da sprejmemo stališče, ki ga je 
treba upoštevati, dokler ne pridemo do globljega uvida. 



Enak način razumevanja je potrebno upoštevati, ko stopimo na področje 
vere. Gotovo je, da mi ljudje, čeprav je kdo visoko izobražen, ne moremo 
dojeti globine in širine Božjih skrivnosti. Zelo potrebna je poučenost v veri, 
zato smo krščeni dolžni poskrbeti za primerno poučenost o verskih 
resnicah, o pomenu prejemanja svetih zakramentov. Vključevati se je 
potrebno v občestvo verujočih in najti svoje mesto v skupnosti. Vse  to 
nam pomaga, da uvidimo lepoto in vrednost življenja po Gospodovi 
besedi. Radi namenimo dovolj časa in tudi sredstev za versko poglabljanje. 
Ob tem bomo vedno bolj čutili, da nas "Oče priteguje k Jezusu" in nam 
pomaga sprejemati skrivnosti Božjih resničnosti. 
Pri tem pa vedno pridemo do skrivnosti, ki nas presegajo in jih ne moremo 
razumeti. Takrat nastopi godrnjanje ali ponižni pristanek Božjemu 
sporočilu. Kristjani to sprejemamo, a ne z občutkom poraženosti in 
godrnjanja, temveč z radostjo vere. Vera je namreč zaupanje v Boga, ki nas 
v vsem presega in nas vodi do cilja, ko ne bomo več gledali v nejasnosti, 
temveč kakor iz obličja v obličje. 
Da ta cilj dosežemo, je pogosto potrebno prositi za milost vere in za 
pravilno razumevanje skrivnosti, ki so nam za sedaj prikrite. Na tak način  
ne bomo zapadli v brezplodno godrnjanje nad Božjim naukom, ampak rasli 
v spoznanju resnice. 

 

A K T U A L N O 
 

NAJEMANJE MAŠNEGA OPRAVILA 
 

Duhovniki vas od časa do časa spodbujamo, da naročite mašno daritev. Za 
koga je to izraz nekega prosjačenja ali nekoristnega naročanja 
duhovnikove dejavnosti. Tako razumevanje ne ustreza resnici, zato 
dovolite na tem mestu nekaj utemeljitve. 
 

1. Naročiti sveto mašo je izraz vere v odrešilno moč Gospodove daritve, ki 
se ponavzoči na oltarju, kadar duhovnik v moči Sv. Duha posvečuje 
kruh in vino v Jezusovo telo in kri. Z mašnim opravilom v Božje srce 
izročamo določeno osebo ali zadevo in prejmemo največ milosti. 

2. Naročiti sveto mašo je dejanje ljubezni, saj na najbolj učinkovit način 
prosimo za zveličanje umrlih ali prosimo za rešitev iz stiske. 

3. Naročiti sveto mašo je pomoč duhovniku, ki se vzdržuje iz teh darov. 
 

Oba duhovnika vas vabiva, da radi naročite sveto mašo za namen, ki ga 
izberete. Hvala. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

VAŠ SEDANJI ŽUPNIK se 
zahvaljujem za prijazen sprejem 
ob nastopu službe v laporski 
župniji.  
Hvala tistim posameznikom, ki ste 
mi ob preselitvi pomagali in mi 
dali potrebne napotke. Vaša 
razpoložljivost mi daje pogum za 
delo, ki ga začenjam v laporski 
župniji. 
 
V TEM TEDNU NADALJUJEMO 
devetdnevno duhovno pripravo na 
največji Marijin praznik. Pripravo 
na lepo praznovanje bomo 
uresničevali z udeležbo pri sveti 
maši tudi med tednom, s 
prejemom zakramenta spovedi in 
obhajila in z molitvijo k naši 
nebeški Materi Mariji za naš 
narod. Le duhovno pripravljeni 
bomo globlje doživeli duhovno 
bogastvo praznika in obnovili 
svojo posvetitev Božji Materi. 
 
BLAGOSLOV CVETJA IN 
ZDRAVILNIH ZELIŠČ na veliko 
mašo je v nekaterih župnijah lepo 
sprejet, drugje manj. Tudi pri vas 
bom te sadove stvarstva 
blagoslovil. Vabim vas, da na 
praznik prinesete k blagoslovu 
vrečico posušenih zdravilnih zelišč 
in šopek svežega cvetja za šopek 
na praznični mizi. 

 
 

PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV  
na krst otrok je v petek, 13. 
avgusta, ob 17.30.  
Zberemo se v veroučnem prostoru 
v Slomškovem domu. 
Starše, ki načrtujete krstno slavje  
v tem mesecu ali do sredine 
septembra, lepo vabim k pripravi. 
 
ŽUPNIJSKO ROMANJE k Mariji  
Pomagaj na Brezje načrtujemo v 
soboto, 4. septembra. Cilj romanja 
je na Brezjah. Po kosilu bomo 
obiskali še kakšno znamenito 
cerkev ali kraj, med drugim  
romarsko cerkev na Dobrovi pri 
Ljubljani. 
Cena vožnje s kosilom je 25 evrov 
pod pogojem, da bo 50 sedežev v 
avtobusu zasedenih. Navedeno 
ceno je treba poravnati ob 
naročilu, da se zagotovi število 
potnikov. 
Prijavite se dovolj zgodaj, vsaj do 
22. avgusta. 
 
Najvažnejše Jezusove besede v 
današnjem evangeliju so: 
JAZ SEM ŽIVI KRUH, KI SEM PRIŠEL 
IZ NEBES. ČE KDO JE OD TEGA 
KRUHA, BO ŽIVEL VEKOMAJ. 
 

 




