
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 13. 12.  sv. Lucija, mučenka 
 

ob 7.00:  za + iz družin Hudarin in 
Škrabar 

k ptujski Materi Božji v zahvalo  
(g. Janez) 

 

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

 

ob 7.00:  za + Franca Germadnik – 
obl. in Blaža Žnidaršič 

     za + Lovra Šturm (g. Janez) 
 

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

 

ob 7.00:  za + Antona Javernik 
k Brezmadežni (g. Janez) 

 

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

 

ob 17.00:  za + Veroniko Erker – 8. 
dan 

v zahvalo (g. Janez) 
 

P: 17. 12.  sv. Viviana, opatinja 
 

ob 17.00:  za + Antona – obl. in 
Ano Ačko                              

   za + Lovra Šturm (g. Janez) 
 

S: 18. 12.  sv. Vunibald, opat 
 

ob 17.00:  za + Angelo in Bela 
Bukvič 

za blagoslov družin (g. Janez) 
 

N: 19. 12.  4. adventna nedelja,  
sv. Urban V., papež 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Marijo Tomec 

za + Veroniko Erker (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA –  
13. december            

 

Med znanimi svetnicami, ki 
godujejo v adventnem času, je 
sveta Lucija, devica in mučenka. 
To velja posebej za nas, ki imamo v 
neposredni bližini lepo romarsko 
cerkev v studeniški župniji. 
 

Živela je v Sirakuzah na jugu Italije 
v 3. stoletju za časa cesarja 
Dioklecijana. Mati jo je kot deklico 
pogosto vodila na grobove 
mučencev in ji pripovedovala o 
njihovi zvestobi Kristusu. Tako je 
mlada Lucija vzljubila Jezusa in mu 
obljubila devištvo. Mati, čeprav 
verna, pa je želela, da bi se omožila 
z bogatim mladeničem, ki je bil še 
pogan. A po čudežni ozdravitvi 
matere, ji ta ni več branila 
uresničitve Lucijine zaobljube. 
 

Užaljeni poganski snubec jo je sam 
gnal pred sodnika. Lucija ni hotela 
zatajiti vere v Kristusa, zato jo je 
sodnik ukazal odpeljati v javno 
hišo, da bi jo onečastil. Grožnjo je 
odločno zavrnila. Doletelo jo je 
mučenje z ognjem in vrelim oljem 
in končno smrt z obglavljenjem. 
Pred smrtjo je utegnila prejeti 
sveto obhajilo. Priporočamo se ji 
za zdravje oči. 
 
 

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 
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KONKRETNA ZNAMENJA SPREOBRNJENJA 
 

Na "prižnici" adventnega časa ostaja Janez Krstnik. Ta Božji glasnik je 
danes zelo konkreten. Ne razlaga visoke teologije, tudi ne daje navodil, ki 
bi jih lahko izbirali po lastnem okusu, ne dopušča, da bi izbirali, kar nam je 
lažje uresničiti. Njegovo oznanilo ni dvoumno, da bi ob poslušanju ne 
vedeli, kaj nam je hotel povedati in česa naj se lotimo. Tudi poslušalci so 
želeli jasnih navodil, zato so preroka naravnost vprašali: "Kaj naj 
storimo?" (Lk 3,10), da bi duhovno pripravljeni mogli sprejeti Jezusa, 
prihajajočega odrešenika.  

 

Janez je v odgovoru pokazal na ljudi v treh 
poklicih in na področja njihove dejavnosti, kjer 
je pogosto prežala nevarnost za greh.  
Bogatim  in premožnim je naročil, naj svoje 
imetje delijo z revnimi, ki potrebujejo obleko in 
hrano.  
Carinikom in izterjevalcem davkov je jasno 
zapovedal: "Ne terjajte nič več, kakor vam je 
ukazano," ko so ga ti vprašali, kaj naj 
konkretnega storijo na področju 
spreobračanja.  

Janezova pridiga se je dotaknila tudi vojakov, ki so v svoji službi zbujali 
strah v ljudeh in so velikokrat zlorabili svoj položaj. Janez jim je naravnost 
odgovoril: "Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte." (Lk 3,14) 
Boljši duhovnik, starš, delavec, uslužbenec. Ni poklica, v katerem ne bi 
bilo potrebno kaj izboljšati. Nikogar tudi ni, ki bi mogel reči, da se v tej ali 
oni stvari ni pregrešil. Vsak mora najprej in vedno znova presojati sebe in 
svoja dejanja, kajti le tako je možna duhovna rast in preobrazba družbe. 



Na prvi pogled se zdi razmišljanje v tej smeri naporno in nič veselo. Kdo 
utegne povedati, da je v nasprotju z ostalimi odlomki današnje Božje 
besede, ki kličejo k veselju. Ob tem je treba pomisliti, da resnično veselje 
ne nastaja ob naših slabostih in grehih, temveč iz dobrih dejanj.  
 

Še trdnejši temelj kristjanovega veselja je Božja ljubezen in usmiljenje, ki 
nam ju Bog naklanja. Če bi trdno verovali, da je Jezus naš odrešenik, ki nas 
osvobaja in daje našemu življenju smisel, bi z lahkoto vriskali od veselja. 
Pomislimo na veselje na nogometni tekmi, ko nogometaši dosežejo gol. 
Med tistimi, ki so tam radostno vzklikali, je najbrž nekaj ljudi, ki so bili pri 
nedeljski maši in prejeli zakramente. Jih je sveto dogajanje spodbujalo k 
veselju? V cerkvi so morda bili zdolgočaseni, čeprav se je pred njihovimi 
očmi vse kaj večjega dogajalo kot na nogometnem igrišču!  
 

Skušajmo z Božjo pomočjo priti do takega spoznanja in razumevanja 
vrednot vere, da se bo v nas krepilo pristno veselje. To nam bo omogočilo 
radostno obhajanje božičnih praznikov. 

 

A K T U A L N O 
  

ZAKAJ MOLITEV ZA ŽUPNIJO? 
  

Verni poznamo in uporabljamo različne molitvene obrazce. Z različnimi 
besedili Bogu izražamo češčenje, zahvalo in prošnjo. Različna besedila nam 
tudi pomagajo, da s povedanim sodelujemo pri uresničenju tega, kar smo z 
besedami povedali. Prav zaradi tega imamo molitvena besedila in molimo  
tudi s svojimi besedami. 
 

Posredoval sem vam besedilo molitve za župnijo. Nastalo je pred desetletji 
v Zasavju, ko smo župniki treh župnij pripravili to besedilo in ga je odobril 
škof. Besedilo je sprejelo še nekaj okoliških duhovnikov za molitev v 
njihovih občestvih, kar potrjuje, da je uporabno in spodbudno. 
 

Molitev s to vsebino je potrebna za vsako župnijsko občestvo, da bi se 
skupnost krepila v veri in povezanosti ter življenjski moči. V njej prosimo le 
za nekatere skupine in področja župnijskega življenja. To pa nas spodbuja, 
da vključujemo prošnje tudi za tisto, kar ni povedano z besedo. 
 

Molitev za župnijo nam mora biti potrebna, če nam je draga župnija in nas 
skrbi prihodnost občestva. Naprošam vas, da jo radi molite. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA se 
začne 16. decembra. Tu je drugi 
del adventnega časa, v katerem se 
neposredno pripravljamo na 
praznik Gospodovega rojstva. V 
teh dneh Cerkev pojoč vzklika v 
molitvi "KRALJA, KI PRIHAJA – 
PRIDITE MOLIMO." Ne ostanimo 
samo pri zapisanih besedah iz 
bogoslužja, ampak res pridimo v 
cerkev v večjem številu, da skupaj 
prosimo za odprtost srca za vstop 
Božjemu Sinu. 
 
SREČANJE STARŠEV otrok, ki 
obiskujejo 3. razred veroučne 
šole, je v četrtek, 16. decembra, 
ob 17.30 ali po sveti maši. Dobimo 
se v župnišču. Prosim za zanesljivo 
udeležbo. 
  
SPOVEDOVANJE pred božičnimi 
prazniki je v petek,  17. decembra, 
ko bo v župniji na voljo tudi tuji 
spovednik. 
Krščanskega obhajanja božičnih 
praznikov ni brez vrednega 
prejema spovedi in obhajila. Na 
tak način najbolj dovolimo, da 
Jezus stopi v naše življenje in ga 
prenavlja. 
V molitvi in s pogledom v svoje 
življenje ob desetih Božjih 
zapovedih se pripravimo na dobro 
spoved. 

 
 

Domača duhovnika sva vam vsak 
dan na voljo za sveto spoved. 
Pridite dovolj zgodaj pred sveto 
mašo. 
 
BOLNIM IN OSTARELIM, ki ne 
morete v cerkev k bogoslužju in 
zakramentom, se ponudim, da 
vam domov prinesem svete 
zakramente. Ni vam treba pisati 
ali izrekati kakšnih prošenj. Samo 
pokličite in povejte, kadar želite 
obisk. Kolikor bo mogoče, glede 
na vse druge obveznosti, bom 
upošteval vaše želje. 
Prosim vas, da to opravimo ta 
teden, ker bo v prihodnjem tednu 
pred božičem dovolj drugega dela. 
   

 
 
KOLEDARJI, Družinska pratika in 
voščilnice so na voljo v župnijski 
pisarni. Zagotovo sem tukaj vsak 
dan po sveti maši. Pridete lahko 
tudi preko dneva, razen takrat, ko 
je verouk. 
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