
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 12. 12.  sv. Finian, opat

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

T: 13. 12.  sv. Lucija, mučenka

ob 7.00:  za + Marijo Tomec

ob 16.00 na Žabljeku:  za + 
Terezijo Petek

S: 14. 12.  sv. Janez od Križa,
duhovnik

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Bračič – 8. dan

Č: 15. 12.  bl. Antonija in Krizina,
drinski mučenki

ob 17.00:  za + Marinko Jerič – 30. 
dan

P: 16. 12.  sv. Adelajda, kraljica
začetek božične devetdnevnice

ob 17.00:  za + Ireno Bukovec

S: 17. 12.  sv. Viviana, opatinja

ob 17.00:  za + Angelo in Bela 
Bukvič

SVETNIK TEDNA – 14. december

Med  velike  svetnike  16.  stoletja
spada sveti Janez od Križa.
Rodil  se  je  leta  1542  v  Španiji  v
siromašni družini. Mati vdova si ni
mogla  misliti,  da  bi  sicer
nadarjenega  sina  poslala  v  višje
šole. Tudi izučitev za obrtnika se ni
uresničila,  saj  so  razni  mojstri
ugotovili,  da  je  preveč  neroden.
Postal je bolniški strežnik. Našel se
je neki  plemič, ki  mu je omogočil
šolanje.  Star  20  let  je  stopil  v
karmeličanski  red.  Ko  je  končal
študij na univerzi, so ga posvetili za
duhovnika.
V  tistem  času  je  za  zglednega
duhovnika  zvedela  sv.  Terezija
Velika.  Povedala  mu  je,  da
namerava začeti prenovo ženskega
reda  karmeličank.  Tudi  sam  je
spoznal,  da moška veja tega reda
potrebuje  prenove.  Pri  prenovi
redovnega  življenja  je  pri  samih
redovnikih  naletel  ostro  na
nasprotovanje.  Svoje  notranje
trpljenje je popisal v knjigi Temna
noč  duše.  Mnogi  so  pozneje
spoznali  pravilnost  njegovih
pobud,  zato je  življenje v  mnogih
samostanih dobilo novo globino in
pristnost.  Umrl  je  14.  decembra
leta 1591.

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. 72,  11. december 2022,  3. adventna nedelja                                                leto II

KAKO PREPOZNATI VELIČINO ČLOVEKA?

Marsikdaj  se  dogaja,  da  ljudje  težko  pravilno  in  v  celoti  prepoznamo
veličino in pomen človeka. V zgodovini in tudi v našem času živi veliko
plemenitih, poštenih, delovnih in seveda vernih ljudi, ki pa jih okolica kot
take ne prepozna ali jih ne prepozna v celoti. Vzrokov za krivično ali vsaj
delno  pošteno  ovrednotenje  dela  je  več.  Nihče  ni  v  vsem  in  na  vseh
področjih popoln in kaj hitro se zgodi, da zaradi posameznih spodrsljajev
razvrednotimo vse dobro in lepo. V današnjem času imajo pri tem veliko
vlogo mediji, posebej če so vodeni. Nadalje je za pravično presojo človeka
kriva  zavist  zaradi  uspehov,  ki  jih  določena  oseba  dosega.  Zato  je
potrebno  zbuditi  dvom  o  njegovem  delu  in  iskrenih  namenih  ter  ga
izločiti. Skratka, ni težko vzeti človeku dobro ime in napačno razlagati še
tako dobronamerna prizadevanja.

Prav to se je dogajalo tudi samemu Jezusu.
Evangelij  nam  poroča,  da  je  celo  Janez
Krstnik  v  nekem  trenutku  podvomil,  ali  je
Jezus res pravi odrešenik. Nekega dne se je
velik  prerok  odločil,  da  pošlje  k  Jezusu
skupino svojih učencev z  naročilom, da ga
naravnost  vprašajo:  "Ali  si  ti  tisti,  ki  mora
priti,  ali  naj  drugega  čakamo?"  (Mt  11,3)
Čeprav  je  imel  prva  poročila  o  Jezusovem
nastopu in o njegovih delih, jih najbrž ni v
celoti razumel.

Morda mu je Jezus deloval preveč človeški in premalo vzvišen. Morda je
imel  težave  zaradi  Jezusovega  usmiljenja  do  grešnikov.  Mogoče  je



N: 18. 12.  4. adventna nedelja
sv. Vunibald, opat

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Štefana, Marijo in 
brata Štefana Rak

 odgovarja Franc Mlakar, župnik pričakoval  več  pretresljivih  čudežev,  s  katerimi  bi  ljudi  "prisilil",  da  bi  ga

spoznali in sprejeli za odrešenika. To in še kaj podobnega se je prepletalo v
Janezovem razmišljanju, da je pričakoval od Jezusa, naj se izjasni o samem
sebi.

Jezus je podaril Janezu pomoč pri spoznanju o svojem izvoru v Bogu, da je
prav  on  obljubljeni  odrešenik.  Poslancem  je  pokazal  na  svoja  dela,  ki
potrjujejo njegov mesijanizem. Vprašujočim je dejal:  "Pojdite in sporočite
Janezu, kar  slišite in vidite:  slepi  spregledujejo, hromi hodijo, gobavi  so
očiščeni,  gluhi  slišijo,  mrtvi  vstajajo,  ubogim se  oznanja  evangelij."  (Mt
11,4-5) Jezusova dela potrjujejo resnico, da je on pravi odrešenik človeka.
Po njegovih dejanjih lahko pridemo do pravilnega spoznanja o Jezusu, če
jih znamo sprejeti s preprostim in ponižnim srcem.

Božji Sin kljub učlovečenju ostaja skrivnost. Sprejeti ga more samo tisti, ki
se mu približa s srcem vere. Kdor ni pripravljen verovati, bo vedno našel
dovolj razlogov za spotikanje in zavračanje.  Večkrat je potrebno moliti za
ponižno  in  dovzetno  srce,  ki  zmore  sprejeti  več,  kakor  samo  tisto,  kar
razum dojema.

A K T U A L N O

ZA BOŽIČNO PRAZNOVANJE SI OSKRBIMO

Že od nekdaj kristjani v cerkvah in svojih domovih postavljamo jaslice ne
kot okrasek,  ampak kot  versko znamenje velikega praznika.  Tudi mlade
družine  naj  si  nabavijo  kipce  jaslic  in  naberejo  mah  za  betlehemsko
poljano. Dobro je, da je v pripravo vključena vsa družina.

O Z N A N I L A

ŽUPNIJSKI  SVET  ima svojo sejo v
ponedeljek, 12. decembra.

Zberemo se v župnijskem prostoru
ob 18. uri.

Vabim k udeležbi in sodelovanju.

BOŽIČNA  DEVETDNEVNICA se
začne v petek, 16. decembra.

Ti  dnevi  pomenijo  vrhunec
adventnega časa in jih zaznamuje
molitveni klic:

KRALJA,  KI  PRIHAJA,  PRIDITE,
MOLIMO.

Besedilo molitve bomo molili vsak
dan  20  minut  pred  sveto  mašo,
zato  vas  vabim  dovolj  zgodaj  v
cerkev.

BOLNI  IN  OSTARELI  ŽUPLJANI so
tudi  skrb  in  ljubezen  vsakega

DOBRO  OPRAVLJENA SPOVED in
odveza  je  bistveni  del  duhovne
priprave  na  božične  praznike  in
potrebna pomoč za naše duhovno
življenje.

Da vam to olajšam,  sem naprosil
tujega spovednika, ki bo na voljo v
petek, 16. decembra, od 16.30 pa
do  konca  svete  maše.  Uporabite
priložnost in pridite.

Poleg  te  ponudbe  sem  vsak  dan
na voljo za prejem zakramenta.

BIRMANCE letošnjega leta  vabim
na srečanje, ki bo priprava na lepo
praznovanje  Jezusovega  rojstva.
Vabim  vas,  da  se  zberemo  v
soboto ob 15. uri v veroučni sobi.

Starše  in  botre  prosim,  da  jim
pomagate ohraniti stik s Cerkvijo.

KOLEDARJI  RAZLIČNIH  VRST,



Za jaslice v cerkvi  naprošam, da vsaj kdo nabere nekaj nizkega mahu. Na
tanjše krpe se lažje postavijo figure.

Betlehemska  luč je  naslednji  simbol  božičnih  praznikov,  ko  obhajamo
prihod  Luči  na  svet.  Tudi  letos  bodo  slovenski  skavti  prinesli  v  našo
domovino in v župnije živi plamen iz Betlehema. Po ta plamen boste lahko
prihajali v našo cerkev od četrtka, 22. decembra, dalje. Bistveno znamenje
je plamen in ne svetilka. To lahko uporabite svojo, če jo imate za prenos
plamena.

Dar za svetilko in stroške oskrbe plamena je 2 evra. Polovico tega daru je
namenjenega za pomoč težko bolnim in invalidom.

dušnega pastirja.  Kaže se tudi   v
tem,  da  vam  pred  bližajočimi
prazniki  ponudim  obisk  in  lep
prejem  zakramentov  spovedi  in
obhajila.

Kolikor  je  mogoče,  se  vam
prilagodim za čas obiska.

Vabim in prosim vas, da pokličite
na  številko  041-782-904,  da  se
bomo  lahko  dogovorili  za  čas
obhajanja  svetih zakramentov na
vašem domu.

DRUŽINSKA  PRATIKA,  kadilo  in
oglje  za  blagoslov  doma na sveti
večer  je  na  voljo  v  župnijski
pisarni.

Dobro je,  da tudi  te    "  drobnarije  "  
pomagajo  ohranjati  krščanski
značaj vašega doma in življenja.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
12. 12. 2022 – 18. 12. 2022

PONEDELJEK:
12. 12.

sv. Finian, opat
- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

TOREK:
13. 12.

sv. Lucija, mučenka

- ob 7.00:  za + Marijo Tomec

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Terezijo 
Petek

SREDA:
14. 12.

sv. Janez od Križa, duhovnik

- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Bračič – 8. dan

ČETRTEK:
15. 12.

bl. Antonija in Krizina,
drinski mučenki

- ob 17.00:  za + Marinko Jerič – 30. dan

PETEK:
16. 12.

sv. Adelajda, kraljica
začetek božične
devetdnevnice

- ob 17.00:  za + Ireno Bukovec

SOBOTA:
17. 12.

sv. Viviana, opatinja
- ob 17.00:  za + Angelo in Bela Bukvič

NEDELJA:
18. 12.

4. adventna nedelja
sv. Vunibald, opat

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Štefana, Marijo in brata
Štefana Rak


