
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 26. 12.  sv. Štefan, prvi
mučenec in praznik samostojnosti

ob 7.00:  za + Štefana Polanec

ob 10.00:  za + Vinka – obl., 
Marijo, Francija in Tilko 
Kramberger

T: 27. 12.  sv. Janez, apostol

ob 7.00:  za + Olgo Postružnik
ob 13.00: za + župnika Janeza 
Osvald

S: 28. 12.  sv. nedolžni otroci,
mučenci

ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji
ob 9.00 v Kočnem:  za + Štefana, 
Marijo in brata Štefana Rak ter 
sorodnike

Č: 29. 12.  sv. Tomaž Becket, škof

ob 17.00:  za + Štefanijo Dolšek

P: 30. 12.  sveta Družina

ob 17.00:  za + Franca, Branka in 
duhovnika Štefana Kušar

SVETNIK TEDNA – 27. december

Tretji  dan  po  božiču  se  Cerkev
spominja  svetega  Janeza,
apostola. Iz evangeljskega poročila
vemo,  da  je  bil  doma  iz  mesta
Betsajde,  Zebedejev  sin  in  brat
Jakoba Starejšega. Že kot mladenič
je  bil  učenec  Janeza  Krstnika  in
tako  je  še  bolj  pripravljen  postal
Jezusov  učenec.  Sam  ganljivo
zapiše, da mu je Jezus s križa izročil
svojo mater Marijo.

Evangelij  je  najprej  oznanjal  v
Jeruzalemu,  kjer  ga  je  doletelo
preganjanje.  Od  tam  je  odšel  v
Efez,  ker  je  postavil  škofovski
sedež  in  od  tam vodil  Cerkev  po
Mali  Aziji.  Ob  preganjanju
kristjanov je storil vse, da bi ostali
zvesti Kristusu, zato je bil pregnan
v  Rim.  Tudi  tam  je  bil  čudežno
rešen  smrti,  zato  ga  je  cesar
pregnal  na  otok  Patmos.  Tam  je
spisal  Razodetje,  zadnjo  knjigo
Svetega  pisma.  V  tem  spisu
prerokuje o bojih s  Satanom in o
zmagi Božjega kraljestva.

V  svojem  zapisu  o  Jezusovem
življenju  čudovito  dopolnjuje
ostale  tri  evangeliste.  Umrl  je  v
visoki starosti (okoli 100 let). Edini
od  apostolov  ni  bil  nasilno
umorjen.

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

št. 74,  25. december 2022,  BOŽIČ                                                                         leto II

ALI LAHKO VEMO, KAJ JE BOŽIČ?

Nekateri, ki so nam hoteli izničiti vsebino božiča, so nam govorili, da je to
lepa pravljica o rojstvu otroka. S tem so hoteli Jezusa izenačiti z drugimi
pravljičnimi osebnostmi in porušiti upanje, ki ga imamo kristjani. Takšno
napačno poučevanje se je dokaj dobro prijelo, kar se kaže tudi v mišljenju,
da je božič sicer lep družinski praznik z nekaterimi običaji, s katerimi ljudje
izražamo svoje praznovanje.  Seveda ima tako prijetno praznovanje svojo
vrednost in pomen, vendar to ni bistvo božičnega praznika. Za kristjana je
rojstvo otroka na betlehemskih poljanah pred več  kot 2.000 leti  nekaj
drugega in zato odrešujočega.

Evangeliji  in  drugi  deli  Svetega  pisma  nove
zaveze nam z  gotovostjo  poročajo o  Jezusu
kot zgodovinski osebnosti in oznanjajo, da je
Jezus resnično učlovečeni Božji  Sin. Odlomki
Svetega  pisma,  izbrani  za  obhajanje
božičnega praznika, nam jasno povedo, kdo je
Jezus Kristus.
Med drugim nam evangelist  Luka posreduje
angelovo  oznanilo  pastirjem,  ki  se  glasi:
"Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za
vse ljudstvo. Danes se  vam je v  Davidovem
mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod."
(Lk 2,10-11)

To je sporočilo tudi  za nas, da lahko vemo, kaj  praznujemo in česa se
veselimo. Jezusov prihod na svet je temeljni razlog našega praznovanja.
Vse drugo je postransko in ima toliko vrednosti, kolikor podpira in izraža

http://www.google.com/imgres?q=adventni+ven%C4%8Dek&hl=sl&gbv=2&biw=1600&bih=719&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=GSLZ1HetgtM0iM:&imgrefurl=http://www.svmichal.sk/farnost.cgi?script:hlavna:casopis.html(2002-6.html):casopis&docid=lRjnFfJwsLoxxM&imgurl=http://www.svmichal.sk/casopis.obr/IX6/4.png&w=220&h=297&ei=M0jBTpHyGs-dOtf3uN4B&zoom=1


S: 31. 12.  sv. Silvester, papež

ob 17.00:  v zahvalo za milosti, 
podeljene v tem letu

N: 1. 1.  Marija, sveta Božja Mati,
slovesni praznik,

dan miru, Novo leto

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Alojza Kovač

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

naše sprejemanje odrešenja, ki ga prinaša učlovečeni Božji Sin.

Obhajanje Jezusovega rojstva dobiva svoj polni smisel tedaj, ko ob Jezusu
oblikujemo svoje življenje, ko ga dejansko sprejemamo kot sopotnika skozi
življenje,  ki  daje  radost,  upanje  in  smisel  našemu  življenju.  Na  to
odrešujočo moč Kristusa kaže prerok Izaija, ki v današnjem prvem berilu
oznanja:  "Ljudstvo,  ki  je  hodilo  v  temi,  je  zagledalo  veliko  luč,  nad
prebivalci  v  deželi  smrtne  sence  je  zasijala  svetloba."  (Iz  9,1)  Svetlobo
Kristusa  pa  lahko  sprejme  tisti,  ki  prizna,  da  smo  brez  Boga  "ljudstvo
teme".
Iz  tega  sledi,  da  obhajanje  Jezusovega rojstva  ne  more  biti brezskrbno
praznovanje,  ampak  razmislek  o  pomembnosti  vere,  o  sprejemanju
evangelija, o naši vključenosti v skupnost Cerkve in v prošnji za milost vere.
Šele tisti, ki  uvidi,  da sam sebi  ni  zadosti, da dobri  dohodki in uspešna
kariera ter zdravje ne dajejo polnost življenja, bo sprejel Božjo ponudbo v
božični skrivnosti. Človek v taki odprtosti za nadnaravni svet se bo ustavil
ob  jaslicah  in  bo  v  molitvi  prosil  novorojenega  Odrešenika,  naj  se  mu
razodene  in  stopi  na  pot  življenja.  Kadar  se  to  zgodi,  potem  postane
božična skrivnost naša resničnost. To je največ, kar si  moremo želeti in
voščiti tudi drugim.
VSEM  ŽUPLJANOM  VOŠČIM  MIRNE,  ZDRAVE  IN
BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE.

A K T U A L N O

PASTORALNI OBISK DRUŽIN

O Z N A N I L A

PRAZNIK  SVETEGA  ŠTEFANA
obhajamo  v  ponedeljek,  26.
decembra.  Z njim se spominjamo
mladega  diakona,  ki  je  prvi  med
Jezusovimi učenci umrl mučeniške
smrti zaradi zvestobe Kristusu.
Praznična sveta maša je ob 7. uri
in 10. uri. Lepo vabljeni.

BLAGOSLOV  KONJ in  njihovih
lastnikov je po ustaljeni navadi na
praznik svetega Štefana. Rejci konj
bodo  svoje  živali  pripeljali  na
prostor  pri  Slomškovem  domu,
kjer bo obred blagoslovitve ob 11.
uri.

JANEZ  OSVALD,  vaš  nekdanji
župnik,  je  v  ponedeljek,  19.
decembra  2022,  zaključil  svoje
zemeljsko  življenje.  Čeprav  ga  je

 V cerkvi bo besedno bogoslužje
in  molitev  za  pokoj  njegove
duše.  K  sprejemu vas vabim v
lepem številu, posebej ključarje
in ŽPS.

 Krsta z rajnim bo ves dopoldan
v  cerkvi.  Mi  pa  smo  lepo
vabljeni,  da  ga  pridemo
pokropit in molit za večni pokoj
gospoda. Pripeljite s seboj tudi
otroke in mlade, ki jih je krstil
in jim delil zakramente.

 Pogrebna sveta maša bo ob 13.  
uri v  župnijski  cerkvi,  ki  jo  bo
daroval nadškof Alojzij Cvikl. Po
maši  in  poslovilnih  nagovorih
bo  sprevod  na  pokopališče  in
izročitev  umrlega  telesa  na
Božjo njivo.

 Župljane  lepo  vabim,  da  se
udeležite slovesa od zaslužnega



Duhovniki,  ki  delujemo na župnijah,  po božiču obiskujemo družine in  z
vernimi prosimo za Božje varstvo in pomoč vernim, ki tam bivajo. Srečanje
z duhovnikom v vašem domu naj ima pastoralni značaj. Gre za to, da dušni
pastir po molitvi posreduje Božji blagoslov, se sreča z vernimi župljani, si z
njimi  izmenja  misli,  ki  se  tičejo  verskega  življenja  in  življenja  v  župniji.
Seveda pogovor  o zgoraj  navedenih  temah ne sme biti ukazan,  ampak
koristen, kjer obiskani tako želite.
Iz tega sledi, da duhovnik nikomur ne vsiljuje molitve in obiska. Zato vas
prosim,  da  s  prijavo  izrazite  željo  po  obisku  in  blagoslovu.  To  posebej
prosim tiste, ki se lani nismo srečali zaradi nepoznavanja. Želel bi se srečati
z družinami, ki imate otroke pri verouku, da se nekoliko bolj spoznamo.
Zaradi slovesa od vašega prejšnjega dušnega pastirja Janeza Osvalda bom
lahko začel  svojo pot po župniji  šele v sredo,  28.  decembra,  po maši  v
Kočnem.

več  let  spremljala  neozdravljiva
bolezen, nas je smrt priljubljenega
duhovnika  užalostila.  V  dneh
poslavljanja se Bogu zahvaljujmo,
da nam ga je dal in za vse, kar je
dobrega storil za laporsko župnijo.

SLOVO  OD  POKOJNEGA  JANEZA
bo   tukaj  v  Laporju  v  torek,  27.
decembra, in bo takole potekalo:
  ob 8.  uri  bo pogrebna služba

rajnega  pripeljala  do  cerkve,
kjer ga bomo sprejeli in ponesli
v cerkev.

duhovnika.

ZARADI  POGREBA bo  v  Kočnem
sveta  maša  in  blagoslov  vina  v
sredo,  28.  decembra,  ob  9.  uri.
Kljub  temu  prinesite  stekleničko
vina  k  blagoslovu,  da  se  Bogu
zahvalimo za letošnji dar.

V  NOVO  LETO bomo  vstopili
prihodnjo nedeljo. Z udeležbo pri
maši  bomo  na  najlepši  način
vstopili v novo leto.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
26. 12. 2022 – 1. 1. 2023

PONEDELJEK:
26. 12.

sv. Štefan, prvi mučenec
in praznik samostojnosti

- ob 7.00:  za + Štefana Polanec

- ob 10.00:  za + Vinka – obl., Marijo, 
Francija in Tilko Kramberger

TOREK:
27. 12.

sv. Janez, apostol

- ob 7.00:  za + Olgo Postružnik

- ob 13.00: za + župnika Janeza Osvald

SREDA:
28. 12.

sv. nedolžni otroci, mučenci

- ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

- ob 9.00 v Kočnem:  za + Štefana, 
Marijo in brata Štefana Rak ter 
sorodnike

ČETRTEK:
29. 12.

sv. Tomaž Becket, škof
- ob 17.00:  za + Štefanijo Dolšek

PETEK:
30. 12.

sveta Družina

- ob 17.00:  za + Franca, Branka in 
duhovnika Štefana Kušar

SOBOTA:
31. 12.

sv. Silvester, papež

- ob 17.00:  v zahvalo za milosti, 
podeljene v tem letu

NEDELJA:
1. 1.

Marija, sveta Božja Mati,
slovesni praznik,

dan miru, Novo leto

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Alojza Kovač


