
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 3. 1.  sv. Genovefa Pariška,  
redovnica 

 

ob 7.00:  za Božje varstvo in 
blagoslov v novem letu  

za + Veroniko Erker (g. Janez) 
ob 17.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Žišt – 30. dan 
 

T: 4. 1.  sv. Angela Folinjska,  
redovnica 

 

ob 7.00:  za + Ivana in Ano 
Dolinšek 

     za + Ivana Vovk (g. Janez) 
 

S: 5. 1.  sv. Emilijana, devica 
 

ob 10.00:  za + Veroniko Erker – 
30. dan 

v čast Brezmadežni (g. Janez) 
 

Č: 6. 1.  Gospodovo razglašenje –  
Sveti trije kralji, slovesni praznik 

 

ob 7.00:  za + Jožefo Kac – 8. dan 
ob 17.00:  za + Marijo – obl. in 
Franca Gumzej 
za + Albina Pernat in vse Pernatove  

(g. Janez) 
 

P: 7. 1.  sv. Rajmund Penjafortski,  
duhovnik 

– prvi petek – 
 

ob 17.00:  za žive in rajne iz družin 
Golob – Kodre  

za + Pepco Regoršek (g. Janez)                              
 

S: 8. 1.  sv. Severin Noriški, opat 
 

ob 17.00:  za + Ivana Vovk 
za + Jožefo Kac (g. Janez) 

   N: 9. 1.  3. nedelja po božiču,  
Jezusov krst 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Rudolfa Tajnšek in 
Karla Brglez 

za + Marijo Tomec (g. Janez) 
 

SVETNIK TEDNA – 3. januar            
 

Tretjega januarja goduje sveta 
Genovefa, ki je zavetnica pariškega 
mesta. Živela je v 5. stoletju. Bila je 
hči kmečkih staršev iz vasi blizu 
Pariza. Še majhni deklici je škof sv. 
German izročil bakreno svetinjico s 
podobo Jezusa. Vprašal jo je, ali 
hoče živeti samo za Boga. Deklica 
mu je to veselo obljubila. Ob 
prihodu v Pariz je zaradi bolezni in 
obrekovanja veliko trpela. 
 

Ko je hunski kralj Atila s svojimi 
vojaki vdrl v Francijo, so Parižani 
nameravali mesto zapustiti. 
Genovefa jih je spodbujala, naj 
zaupajo v Boga. Zbrala je nekaj 
žena za molitev in pokoro. Bog je 
uslišal njihovo molitev. Atila se je z 
vojaki obrnil, ne da bi mestu storil 
kaj žalega. Obrekovanje se je 
takrat spremenilo v ljubezen in 
hvaležnost. Ko je leta 1129 v 
Franciji razsajala kuga, so se ljudje 
priporočili sv. Genovefi in strašna 
bolezen je prenehala. 
 

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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POD TVOJE VARSTVO PRIBEŽIMO 
 

Bog je ustvaril človeka po svoji podobi in ga obdaril s čudovitimi 
sposobnostmi. Zaradi tolikih darov človek marsikaj zmore in je naredil 
čudovite stvari na področju znanosti, kulture in umetnosti. Vrhunec 
človekove dejavnosti pa je svetost. 
Na drugi strani pa se ljudje vedno znova čutimo ogrožene in nemočne v 
svojih najglobljih teženjih. V veliki meri se to dogaja, kadar človek dosežke 
svojega uma in dela obrne sebi v škodo in celo v propast. Kakor skozi vso 
zgodovino tudi v modernem času naletimo na lastno nemoč in krhkost.  

 

Pomislimo samo na epidemijo koronavirusa, 
ki povsem pesti današnje človeštvo. Kako 
krhki smo in koliko truda je potrebno za 
zmago? 
Ob tem dejstvu moramo priznati aktualnost 
besed "pod tvoje varstvo pribežimo" iz 
molitve k Materi Božji. V veri poučeni ljudje 
imamo napotek, da se v negotovostih 
življenja, v ogroženosti zaradi zla, ob 
izkustvu lastne grešnosti lahko zatekamo po 
pomoč k Bogu, ki je velik v ljubezni, zvestobi 
in sočutju. 

Pri Bogu ni pomote, on ne menjava svojega odnosa do nas. On je večna 
stalnost, zvestoba, dobrohotnost in je močnejši od vsakega zla. On je tista 
skala, na katero se lahko vedno naslonimo, in ljubezen, na katero lahko 
vedno računamo. 
Ljudje se v svoji šibkosti, omejenosti in težavah zatekamo po pomoč k 
tistim, ki so močnejši, modrejši in v vseh pogledih vredni zaupanja. 



Kristjani med najbolj zanesljive pomočnike štejemo svetnike, zlasti našo 
nebeško Mater Marijo in seveda vsemogočnega in ljubečega Boga. V njih 
ni več zmote in zla. Odrešeni po Kristusu so svetniki zanesljiva pomoč v 
raznih stiskah in potrebah, zato se jim priporočamo.  
Največja opora in varnost pa je Bog sam. Sveto pismo nas na mnogih 
mestih tega uči. V psalmu 117 beremo: "V stiski sem klical Gospoda, 
Gospod me je uslišal in me rešil. Bolje je zatekati se h Gospodu, kakor 
zaupati v človeka." (Ps 117,6.8) Psalm 114 pa pravi: "Gospod varuje 
preproste, bil sem v nesreči in me je rešil. Umiri se moja duša, Gospod je 
bil zame dober." (Ps 114,6) Zaupanje v Boga je neprecenljiva opora v 
našem življenju. Utrdimo to prepričanje. 
Na prvi dan novega leta obhajamo praznik Marije, svete Božje Matere. Z 
Marijo stopamo v novo enoto časa. Ob tem se sprašujemo, kaj nam bo 
novo leto prineslo. Ne vemo, kaj nas čaka. Bomo mogli uresničiti svoje 
načrte in dobre namene? V Jezusovi in naši nebeški Materi imamo 
mogočno priprošnjico pred Božjim prestolom. Kot čuteča mati bdi nad 
nami in naše molitve izroča svojemu Sinu. V vseh okoliščinah življenja in 
vseh prizadevanjih za dobro, ne samo v stiskah, z zaupanjem molimo: "Pod 
tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica…" S prepričanjem, da 
imamo v Bogu in Božji Materi trdno oporo in zanesljivo pribežališče, mirni 
in z zaupanjem stopimo v leto 2022. 

 

A K T U A L N O 
  

NAŠA ŽUPNIJA V ŠTEVILKAH V LETU 2021 
  

Ob novem letu je navada, da tudi v cerkvah na kratko prikažemo cerkveno 
statistiko. Številke takole kažejo, čeprav ne povedo vsega. 
Zakrament svetega krsta je prejelo 19 novorojencev: 10 dečkov in 9 deklic. 
Pet od teh krščenih je iz drugih župnij. 
Zakramenta uvajanja (spoved in obhajilo) je prejelo 19 učencev 3. in 4. 
razreda. 
Birmanih je bilo 13 devetošolcev. 
Zakrament svetega zakona sta v domači župniji sklenila dva para. 
Z molitvijo in verskimi obredi smo v večnost pospremili 15 župljanov: 3 
moške in 12 žensk. 
Udeležba župljanov pri sveti maši ni zabeležena in tudi ne razdeljena sveta 
obhajila. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

POTEKA PASTORALNI OBISK 
družin. Kdor želi sprejeti 
duhovnika in molitev za Božji 
blagoslov, ga naj naroči. S tem mi 
veliko pomagate. Hvala.  
Urnik blagoslova po vaseh je 
objavljen v božični številki Glasa 
župnije. 
 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE ali 
Sveti trije kralji imajo svoj praznik 
6. januarja. To je tretji veliki 
božični praznik, zato vse lepo 
vabim k sveti maši, ki se bo 
darovala ob 7. uri in ob 17. uri.  
 
PRAZNIK TREH KRALJEV je 
misijonski praznik otrok. To 
pomeni, da se verni otroci 
pridružijo trem modrim, ki so ob 
obisku Jezusu darovali svoje 
darove.  
Otroci po naših župnijah prinesejo 
k jaslicam škatlico, v katero so 
skozi advent zbirali svoje 
prihranke. Te preko Misijonskega 
središča pošljemo revnim otrokom 
v misijonskih deželah. Vse vrle 
vabim, da poklonite svoj dar za 
vrstnike v stiski. 
 
PRVI PETEK  v mesecu je ta teden. 
Vabljeni smo, da počastimo Sveto 
Jezusovo Srce in molimo za vero in 
ljubezen v družinah. 

 
 

OBISK BOLNIKOV je na prvi petek 
v mesecu. Prejem zakramentov 
ponudim vsem verujočim, ki ne 
morete več v cerkev. Svojo 
odločitev sporočite, da vem, kam 
je treba priti. 
 
REKOLEKCIJA (duhovno srečanje) 
dekanijskih duhovnikov je ta 
mesec v Laporju. V sredo, 5. 
januarja, se bomo ob 9.30 zbrali 
duhovniki k molitvi in sveti maši. 
Po maši pa nadaljujemo pogovor o 
pastoralnih vprašanjih. 
Pri molitvi in maši se nam povsod 
pridružijo župljani. Tudi vas, 
župljane, lepo vabim, da pridete 
ob 9.30 v cerkev k molitvi in 
daritvi, da se v prošnji povežemo 
drug z drugim. 
 
DELAVNICE MOLITVE IN  
ŽIVLJENJA je naziv za več srečanj, 
kjer pod vodstvom usposobljene 
osebe spoznavamo razne načine 
molitve in življenja po evangeliju. 
To niso učena predavanja, ampak 
za vsakega razumljiv način 
podajanja verskega sporočila. 
Te delavnice potekajo po mnogih 
župnijah in jih vsaj nekoliko 
poznam, zato jih toplo priporočam 
sedanjim župljanom.  
Radi se vključite, ko bo sporočen 
datum.  




