
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 19. 12.  sv. Urban V., papež

ob 7.00:  za + Franca Germadnik in 
Blaža Žnideršič

T: 20. 12.  sv. Vincencij Romano,
duhovnik

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič

S: 21. 12.  sv. Peter Kanizij,
duhovnik

ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc – 8.
dan

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Julijano
Ačko – 30. dan

Č: 22. 12.  sv. Frančiška Cabrini,
redovna ustanoviteljica

ob 17.00:  za + Božidarja Žnidar

P: 23. 12.  sv. Janez Kancij,
duhovnik

ob 17.00:  za + Marinko Jerič

S: 24. 12.  sv. Adam in Eva,
prastarša,

N: 25. 12.  Rojstvo našega
Gospoda Jezusa Kristusa – BOŽIČ,

slovesni praznik

ob 24.00 polnočnica:  za žive in 
rajne župljane

ob 7.00:  za + starše Erker – Ganziti
ter brate in sestre

ob 10.00:  za  + Franca in  Angelo
Koščak

SVETNIK TEDNA – 19. december

V južni Franciji se je okoli leta 1310
rodil  deček,  ki  so  mu  dali  ime
Urban. Star 32 let je doktoriral iz
pravnih  znanosti  in  tako  postal
profesor  cerkvenega  prava.  Leta
1362 ga je presenetila izvolitev za
papeža.  Takrat  je  vsakokratni
papež živel v Avignonu v Franciji.
Mnogi  kristjani  se  niso  mogli
sprijazniti z dejstvom, da so najvišji
cerkveni voditelji živeli v Avignonu
in od tam vodili Cerkev.
Zato  je  bil  najpomembnejši
dogodek  njegovega  papeževanja
odločitev, da se vrne v Rim. Vrnitvi
v  Rim  je  močno  nasprotoval
francoski kraljevi dvor.
Papež  se  je  leta  1367  res  vrnil  v
Vatikan. Zaradi neurejenih razmer
pa se je čez tri leta vrnil v Avignon,
kjer  je  izčrpan  in  zaradi  težke

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

št. 73,  18. december 2022,  4. adventna nedelja                                                leto II

BOG POKLIČE JOŽEFA NA ODER ZGODOVINE

Tiste,  ki  prebiramo  Sveto  pismo  in  se  vsaj  nekoliko  poglabljamo  v
sporočilo, nas večkrat zanima življenje svetopisemskih oseb. Radi bi o tem
ali  onem  človeku  zvedeli  kaj  več,  kakor  je  tam  napisano.  Navdihnjeni
pisatelji pa so pogosto zelo skopi o prikazu ljudi, čeprav so opravili važno
vlogo  v  zgodovini  odrešenja.  To  velja  tudi  za  Jezusovega  varuha  in
krušnega očeta. O svetem Jožefu je zapisano samo toliko, kot je nujno za
naše poznavanje njegove vloge, ki jo je imel ob Jezusu in Mariji.

Evangelij  četrte  adventne  nedelje  nam
sporoča, da je Bog poklical tega nazareškega
delavca  za  Marijinega  moža  in  Jezusovega
skrbnika.  Ta  vstop  Jožefa  v  življenje  svete
družine  je  bil  povezan  z  negotovostjo  in
bolečino.  Ko  je  spoznal,  da  je  njegova
zaročenka  Marija  noseča,  in  ob  jasnem
zavedanju, da prihajajoči otrok ni njegov, je
razmišljal, kako bi zaroko razdrl in Marijo na
obziren  način  odslovil.  V  tej  stiski  mu  je
prišla naproti Božja pomoč.

Božji poslanec, angel, se mu prikaže v sanjah in mu pravi: "Jožef, Davidov
sin, ne boj se vzeti Marije, svoje zaročenke; kar je spočela, je namreč od
Svetega Duha."  (Mt 1,20) Jožef se je temu vabilu uklonil  in postal mož
Jezusove matere. S to privolitvijo je Jožef stopil na oder zgodovine našega
odrešenja.  Bog  ga  je  izbral  in  usposobil  za  izpolnjevanje  poslanstva  v
nalogi Jezusovega krušnega očeta. Ta nazareški delavec je vzorno izpolnil
zaupano nalogo, ki mu jo je Bog namenil ob Mariji in Jezusu. V tem nam je



SVETI VEČER

ob 17.00:  za + Vinka – obl., 
Marijo, Francija in Tilko 
Kramberger

ob 20.00 na Žabljeku:  za + 
Terezijo Petek in Ljudmilo in 
Janeza Dovnik in pokojne Samec

bolezni čez tri mesece umrl.

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

lahko vsem zgled, posebej družinskim očetom.

Bog ima tudi z vsakim od nas svoj načrt, ki je za nas najboljši. Poklical nas
je v življenje, dal nam je sposobnosti za določene naloge, postavil nas je v
določen čas človeške zgodovine in ob določene ljudi. Za nas je najbolje, da
spoznavamo to Božjo  "razporeditev" in  jo  pod vodstvom Svetega Duha
sprejmemo kot svojo.

Tega Božjega usmerjanja nas je lahko kdaj strah. Sprašujemo se, ali bomo
zmogli  te  naloge,  ki  jih  določen  poklic  zahteva.  Bojimo  se  lahko,  da
nimamo dovolj  takšnih in  drugačnih  sredstev  za  opravljanje  zahtevanih
nalog in da nimamo dovolj sposobnosti za zahtevna opravila. Seveda je
treba vse to premisliti in se posvetovati z ljudmi, ki jim lahko zaupamo.

Jožefov primer pa nas uči, da naj končno zaupamo Bogu, ki najbolj ve, kje
je naše mesto v človeški družini in katera dela prav nas čakajo. Lahko se
zanesemo tudi, da nas bo Bog vodil pri naših izbirah in nas podpiral pri
naših naporih. Ta Božja pomoč bo bolj gotova, če bomo v naših molitvah
zanjo prosili.

A K T U A L N O

RAZDELIMO SI DELO

Doslej  je  bila  pri  nas  navada,  da  sta  svetišče  čistila  in  krasila  ZLATKO
MUMZEJ in ANTONIJA ŠTICL.  Obema lepa hvala za večletno skrb in delo.
Nabrana leta in načeto zdravje pa je povzročilo, da težko sama skrbita za
snažnost svetišča.

O Z N A N I L A

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
poteka  ves  teden  in  jo  bomo
sklenili v soboto na sveti večer. To
bogato bogoslužje obsega molitev
pred  mašo,  sodelovanje  pri  sami
maši in zavesten pristop k svetim
zakramentom.

Kdor ne more v cerkev, naj doma
bere  Sveto  pismo  in  moli  v  ta
namen.

SVETI VEČER je neposreden vstop

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED je
vsak dan pol ure pred sveto mašo.
Kdor ni utegnil minuli petek, ko je
bil  v  župniji  tuji  spovednik,  lahko
te dni to opravi.

Odrešenje  se  zgodi  v  nas,  ko  po
prejeti  odvezi  ponovno  stopimo
na pot spreobrnjenja.

BOLNIKOM se  še  ponudim  za
prejem zakramentov na domu. Za
to delo sem še odmeril  ta  torek.
Sporočite,  h  komu  želite,  da
pridem.

SKUPINE VEROUČENCEV imajo  ta
teden reden verouk. Veroučna ura
odpade  samo  otrokom  7.  in  8.
razreda, ki imajo verouk v petek.

BETLEHEMSKI PLAMEN s  svetilko
je na voljo tudi v naši cerkvi. Lahko

http://2.bp.blogspot.com/_9st3wOIfcrc/TQhVmQkFHHI/AAAAAAAADHI/bmLU7skkZ8M/s1600/Imagen1.png


Predvsem pa je prav, da se zavedamo, da smo župnija vsi verujoči, zato si
podelimo  opravila,  ki  koristijo  skupnosti. Na  srečanju  ŽPS  smo  se
pogovarjali o skrbi za urejenost cerkve in sprejeli sklep, da povabimo vse
župljane, ki so voljni pomagati pri čiščenju, krašenju in likanju cerkvenega
perila. Sklenjeno je bilo, da določeno soboto uredi cerkev za nedeljo ena
vas, čez dva tedna naslednja vas in tako dalje.

Ker ni tako malo naselij, bi prišli na vrsto le dvakrat na leto. To pa ni taka
obremenitev. Upamo, da se bo v vsaki vasi našlo nekaj ljudi za to opravilo.

Urnik čiščenja cerkve po vaseh bo v kratkem na oglasni deski. Po takem
ključu  ima  urejeno  skrb  za  lepoto  cerkva  večina  župnij.  Pričakujem  in
prosim, da tudi pri nas to tako uresničujemo.

v božično praznovanje. Obhajamo
ga predvsem v družini ob jaslicah
in se pripravimo na polnočnico.

Na  sveti  večer  bo  na  Žabljeku
sveta maša ob 20. uri.

BOŽIČ  JE  SLOVESNI  PRAZNIK
rojstva  našega  Gospoda  Jezusa
Kristusa.  Obhajamo ga v  nedeljo,
25. decembra.

Svete  maše  so:  ob  24.  uri
polnočnica ter ob 7. uri in 10. uri.
Lepo vabljeni v polnem številu.

ga  pridete  prižgat  vsak  dan  ob
času svete maše.

V ponedeljek dopoldan in v torek
sem  naprošen  za  spovedovanje,
zato  takrat  cerkev  ne  more  biti
odprta.

VLJUDNO VAS NAPROŠAM, da ob
vstopu  sproti  zapiramo  cerkvena
vrata.  Prostor  namreč  nekoliko
ogrevamo.
HVALA!

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
19. 12. 2022 – 25. 12. 2022

PONEDELJEK:
19. 12.

sv. Urban V., papež

- ob 7.00:  za + Franca Germadnik in 
Blaža Žnideršič

TOREK:
20. 12.

sv. Vincencij Romano,
duhovnik

- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

- ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič

SREDA:
21. 12.

sv. Peter Kanizij, duhovnik

- ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc – 8. 
dan

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Julijano 
Ačko – 30. dan

ČETRTEK:
22. 12.

sv. Frančiška Cabrini,
redovna ustanoviteljica

- ob 17.00:  za + Božidarja Žnidar

PETEK:
23. 12.

sv. Janez Kancij, duhovnik
- ob 17.00:  za + Marinko Jerič

SOBOTA:
24. 12.

sv. Adam in Eva, prastarša,
SVETI VEČER

- ob 17.00:  za + Vinka – obl., Marijo, 
Francija in Tilko Kramberger

- ob 20.00 na Žabljeku:  za + Terezijo 
Petek in Ljudmilo in Janeza Dovnik in 
pokojne Samec

NEDELJA:
25. 12.

Rojstvo našega
Gospoda Jezusa Kristusa –

BOŽIČ,
slovesni praznik

- ob 24.00 polnočnica:  za žive in rajne 
župljane

- ob 7.00:  za + starše Erker – Ganziti ter
brate in sestre

- ob 10.00:  za + Franca in Angelo 
Koščak


