
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 20. 12.  sv. Dominik, opat 
ob 7.00:  za + Stanka Smole 

za Božji blagoslov (g. Janez) 
 

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

ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji 

     za zdravje (g. Janez) 
 

S: 22. 12.  sv. Frančiška Cabrini,  
redovnica 

ob 7.00:  za + Marijo Žišt 
k Brezmadežni (g. Janez) 

 

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

ob 17.00:  za + p. Jožeta Osvald 
za Božje varstvo (g. Janez) 

 

P: 24. 12.  sv. Hermina, devica, in   
Adam in Eva, prastarša 

ob 17.00:  za + Ivana Vovk  
za + Pepco Regoršek (g. Janez) 

ob 20.00 na Žabljeku:  za + Alojza, 
Amalijo Ganziti in Jožeta Žoglar 
        za + Ljudmilo in Janeza Dovnik 
in Samec                                
 

S: 25. 12.  BOŽIČ – Gospodovo  
rojstvo, slovesni praznik 

ob 24.00:  za žive in rajne župljane 
ob 7.00:  za + Antona in Toneta 
Javernik 
ob 10.00:  za + Janeza, Justino, 
Romana, Andrejo Kurnik ter Tilčko 

za + Angelo in Franca Koščak  
(g. Janez) 

   N: 26. 12.  Sveta Družina  
sv. Štefan, diakon, prvi mučenec 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Štefana in Marijo 
Rak 
v zahvalo k B. usmiljenju (g. Janez) 

 

SVETNIK TEDNA –  
21. december            

 

V krščanskem koledarju je kar 
nekaj svetnikov z imenom Peter. 
Med njimi je tudi Peter Kanizij, 
apostol Nemčije. Rodil se je leta 
1521 na Holandskem. Študiral je v 
Kölnu in Leuvnu ter postal doktor 
modroslovja. Po študiju teologije 
je postal duhovnik v jezuitskem 
redu. Augsburški škof ga je poslal 
na cerkveni zbor v Trident, kjer so 
občudovali njegovo učenost. Po 
srečanju z Ignacijem Lojolskim je 
zaznal Božji klic, naj gre misijonarit 
v Nemčijo, kjer je tedaj nastopilo 
luteranstvo. Mnoge kristjane je 
obvaroval odpada od katolištva, 
številne pa je privedel nazaj v 
katolištvo. Ohranjenih je okoli 
2.000 pridig za obrambo katoliške 
vere. Zaslužen je kot pisatelj 
katekizma za stare in izobražence, 
za duhovnike, za študente, otroke 
in preproste ljudi. To je cenil celo 
Napoleon, saj je dejal: "Katekizem 
more rešiti človeško družbo." 
 

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. 21,  19. december 2021,  4. adventna nedelja                                                 leto I  

 

 

ZDRUŽENJE ČLOVEKA Z BOGOM 
 

Ob tem naslovu imam v mislih vzvišeno in skrivnostno poroko –
učlovečenje Božjega Sina in njegovo "poroko" z našo človeško naravo. 
Postal nam je enak v vsem, razen v grehu. Sveti papež Janez Pavel II. je 
večkrat ponovil, kako zelo je Bog povezan z usodo človeka in kako je 
vpleten vanjo. V božični poslanici leta 1978 je med drugim dejal: "V 
zemeljskem rojstvu Boga je povzdignjena človeškost – človeška narava je 
privzeta v edinost Boga Sina."  

 

Zaradi te poroke Boga s človekom deluje od prve 
svete noči v slehernem človeškem bitju neka 
nova moč. "Vse, kar je človeškega," pravi papež, 
"raste iz te moči, brez nje vse usahne, brez nje 
se vse poruši." 
Mnogi modrijani tega sveta prikazujejo Boga kot 
človeškega tekmeca, kot konkurenta. Ko bi bil 
Bog res to, kar ti mislijo, se Božji Sin ne bi nikoli 
učlovečil. On ne bi delal s človeškimi rokami, 
razmišljal s človeškim razumom, deloval s 
človeško voljo in ljubil s človeškim srcem.  

Bog in človek sta v krščanstvu tesno povezana, sta prijatelja, sodelavca – 
sta kot "zakonca".  
V tej smeri so me vodile misli, ker nam vera govori, da se je Božji Sin že 
učlovečil v Marijinem telesu, ko je ona pritrdila angelovemu oznanilu. Bog 
je v resnici stopil v najtesnejši odnos s človekom in postal naš brat in 
odrešenik. Kristus prihaja na svet. Pisatelj pisma Hebrejcem polaga v 
njegova usta besede psalmista: "Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo 
voljo." (Heb 10,7) To je kakor jutranja molitev Odrešenika. 
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To naj bi bila tudi naša jutranja molitev, da bi začeli nov dan s 
pripravljenostjo, da izpolnimo, kar Bog od nas pričakuje. Namen in potreba 
molitve (jutranje, pred delom, učenjem) je, da bi razsvetljeni z Božjo lučjo 
spoznali, kaj je prav, da bi okrepljeni z njegovo pomočjo to skušali 
uresničiti. Nobenega smisla nima nekaj vedeti, delati pa narobe.  
 

Pred dobrimi 20. leti je bila zelo poslušana italijanska popevka Torej, daj! V 
njej se ponavlja odpev: "Kaj je prav, to dobro veš. Povej, zakaj tega ne 
storiš?" 
 

Tako se vprašajmo zdaj tudi mi, ko se pripravljamo na božič. Na tako 
zastavljeno vprašanje iščimo odgovor tudi pred vsako spovedjo. To nam bo 
pomagalo z Božjo pomočjo spoznano resnico lažje udejanjiti. 

 

A K T U A L N O 
  

BETLEHEMSKI PLAMEN 
  

V predbožičnih dneh prihaja tudi v slovenske župnijske cerkve in od tam v 
domove in nekatere ustanove betlehemska luč. Ta plamen vsako leto 
prižgejo v Betlehemu, od tam pa ga raznesejo po vsem svetu. V Sloveniji to 
lepo nalogo opravijo slovenski skavti.  
 

V našo župnijo dobimo plamen iz Betlehema v nedeljo, 19. decembra. Od 
tega dne bo plamen na razpolago v cerkvi in vi boste pri njem prižgali svojo 
svetilko. Tu bo možno kupiti svečo in lonček za prenos. Če pa imate svojo 
svetilko za prenos, lahko pridete z njo po plamen. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

KRALJA, KI PRIHAJA – PRIDITE  
MOLIMO, vzklikamo v božični 
devetdnevnici. Ponovno vas 
vabim, da se z veseljem pridružite, 
da bomo v večjem duhovnem 
sozvočju praznovali Gospodovo 
rojstvo. Molitev poteka vsak dan 
15 minut pred sveto mašo. 
 

ŽUPNIJSKI SVET ima sejo v 
ponedeljek, 20. decembra, ob 18. 
uri. Lepo vabljeni! 
 

BOLNIM IN OSTARELIM, ki ne 
morete v cerkev, še ponudim 
prejem svetih zakramentov na 
domu. Prosim vas, da pokličete in 
sporočite, kdaj želite prejeti 
zakramente. Dobro je, da je stvar 
dogovorjena in se prejemnik ve 
pripraviti.  Prve tri dni imam poleg 
verouka čas za vas. 
 

SVETO SPOVED lahko opravite 
vsak dan pol ure pred sveto mašo, 
oziroma devetdnevnico.  
Ne prezrite pomena dobro 
opravljene spovedi in vrednega 
obhajila.  
 

JASLICE IN BOŽIČNA DREVESA 
bomo v cerkvi postavljali v sredo 
in četrtek. Lepo naprošam 
prostovoljce za pomoč in 
sodelovanje. Tudi pripravniki na 
birmo lahko precej pomagate, 
zlasti v četrtek popoldan. 

 
 

VEROUK je ta teden do četrtka. 
Od svetega večera do praznika 
Jezusovega krsta imajo veroukarji, 
razen prvoobhajanci in birmanci, 
božične počitnice. Razume se, da 
smo vsi s starši in drugimi župljani 
lepo vabljeni k sveti maši na vse 
praznične dni. 
 

URNIK BOGOSLUŽJA na božič in 
nedeljo svete Družine je naslednji. 
Na sveti večer je ob 20. uri sveta 
maša na Žabljeku. 
Na božič  je v župnijski cerkvi: 

 polnočnica ob 24. uri, 

 zorna maša ob 7. uri, 

 dnevna maša ob 10. uri. 
Na praznik sv. Družine je sveta 
maša ob 7. uri in ob 10. uri. Po 
maši je blagoslov konj. 
V Kočnem na štefanovo ni svete 
maše, ampak na janževo ob 9. uri. 
 
OBISK IN BLAGOSLOV DRUŽIN bo 
potekal od janževega do svečnice. 
Začel bom v Kočnem, nadaljeval 
pa v drugih vaseh. Razpored bo 
objavljen. Z veseljem prvič stopam 
v vaše domove, da skupaj molimo 
in si voščimo.  
Tisti, ki želite duhovnikov obisk in 
blagoslov, prosim, da to izrazite s 
prijavo.   
 

 

Dobro je poudariti, da je simbol Jezusovega 
rojstva živi plamen, ki v vaši družini poglobi 
praznovanje Gospodovega rojstva, in ne 
svetilka. Za bistveno sporočilo svetlobe iz 
Betlehema se prikrajšamo, če nabavimo 
svetilko in jo prižgemo doma z vžigalnikom. V 
cerkev torej gremo po plamen in ne po svetilko.  
 

Dobro delo je, če prinesemo betlehemsko luč bolnim in ostarelim, ki sami 
ne morejo v cerkev. Ti bodo gotovo veseli pozornosti zdravih in mlajših. S 
prinesenim simbolom povezanosti v praznovanju Gospodovega rojstva jim 
boste obogatili doživljanje božične skrivnosti. 




