
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 5. 12.  sv. Krispina, mučenka

ob 7.00:  za + s. Avrelio Pavel

T: 6. 12.  sv. Miklavž, škof

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič – 30. dan

S: 7. 12.  sv. Ambrozij, škof

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Julijano
Ačko – 8. dan

Č: 8. 12.  Brezmadežno spočetje
Device Marije,

slovesni praznik

ob 7.00:  za + Marijo Mikolič

ob 17.00:  za + Marijo Tomec

P: 9. 12.  sv. Valerija, mučenka

ob 17.00:  za + Ludviko Mak in 
starše

S: 10. 12.  sv. Evlalija, devica

ob 16.00 na Žabljeku:  za + 

SVETNIK TEDNA – 5. december

Dan  pred  sv.  Miklavžem  goduje
sveta  Krispina,  doma  iz  mesta
Tagore v severni Afriki.

Bila  je  negovana,  obdarovana  z
dobrotami  tega  sveta  in  lepo
vzgojen otrok. Živela je v času, ko
je  leta  304  izšel  4.  Dioklecijanov
odlok o preganjanju kristjanov. Ta
vladarjev  ukaz  je  določil  splošno
darovanje  bogovom  in  to  pod
kaznijo mučenja in smrti.

Nekatere  kristjanke  so  že  strašno
mučili  in  usmrtili.  Z  ugledno
Krispino  na  začetku  niso  tako
surovo  ravnali.  Poslali  so  jo  k
rimskemu  prokonzulu,  da  bi  jo
odvrnil od krščanstva. Ohranjen je
celo zapisnik zasliševanja, ki so ga
brali  ob  spominu  na  sveto
mučenko.  Sodba,  ki  jo  je  izrekel
prokonzul  Apulin,  se  je  glasila:
"Krispina  trdovratno  vztraja  v
svojem  praznoverju.  Po  navodilu
cesarjevega  razglasa  je  obsojena
na  smrt."  Krispina  je  odgovorila:
"Hvala Bogu, ki me je na tak način
blagovolil rešiti iz tvojih rok. Bogu
bodi hvala." Nato je upognila tilnik
in so jo obglavili.

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU
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JANEZOVA ODLOČNA IN JASNA BESEDA

Na  drugo  adventno  nedeljo  stopa  v  čas  naše  duhovne  priprave  Janez
Krstnik. To je največji in zadnji starozavezni prerok, ki je imel nalogo, da
svoje sodobnike pripravi na Jezusov prihod. Svoje poslanstvo je vzel zelo
resno, kar se kaže tudi v njegovem spokornem načinu življenja in njegovi
jasni  besedi,  s  katero  je  nagovarjal  ljudi.  To  lahko  spoznamo  iz
evangeljskega  poročila  današnje  nedelje.  Iz  odlomka  izluščimo  dva
poudarka in ju naobrnimo na naše življenje, ker nam sporočilo pomaga
bogato živeti adventni čas.

Evangelist  Matej  nam  najprej  pokaže  na
Janezov spokorni način življenja, ki kaže, da je
ta mož imel sebe v oblasti. Znal in zmogel je
obvladati zahteve človeškega telesa po ugodju
in razkošnosti. To spoznamo iz evangelistovih
besed, ki jih je zapisal: "Janez je nosil obleko iz
kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil
se je s kobilicami in divjim medom." (Mt 3,4)
Vsaj  nekaj  take  preproščine  življenja  in
obvladovanje  samega  sebe  je  potrebno
vsakemu človeku, ki hoče duhovno rasti.

To potrebo naj bi še bolj razumeli in živeli mi, kristjani, ki smo poklicani k
višjim  ciljem  življenja.  Adventni  čas  nam  je  na  voljo,  da  bi  sprejeli  in
ovrednotili  nezahtevnost  in  skromnost  življenja.  Živimo namreč v  času
mnogih  ponudb  in  reklam,  ko  nas  mnogi  vsiljivo  nagovarjajo,  kaj  vse
potrebujemo, da bomo srečni. V resnici pa od obilice materialnih dobrin
ni  odvisna  naša  sreča.  Neki  izobraženec  mi  je  pred  kratkim  dejal:



Ogrizekove

ob 17.00:  za + Kašlove ter Marijo 
in Alojza Potočnik

N: 11. 12.  3. adventna nedelja
sv. Damaz I., papež

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Mirana Stupan

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

"Dejansko       človek       za       normalno       življenje       ne       potrebuje       vsega,       kar       mu  

omogoča današnji  tehniški  in  materialni  napredek."  Ko  me tako vodijo
misli, ne mislim, da bi morali kristjani dobesedno posnemati spokornega
Janeza Krstnika. Njegov način življenja pa nam pomaga, da ne utonemo v
porabniški miselnosti, ampak ostanemo svobodni.
Janez  Krstnik  je  nagovoril  tudi  farizeje  in  pismouke,  ki  so  natančno
spolnjevali  Mojzesovo postavo in se imeli za pravične. S ponosom so se
imenovali Abrahamovi potomci in mislili, da ne potrebujejo spreobrnjenja
in  osebne  vere.  Janez  jih  opozarja:  "Ne  domišljajte  si,  da  lahko  v  sebi
govorite: Abrahama imamo za očeta." (Mt 3,9)
Njihovo sklicevanje na velikega Abrahama je lahko tudi nam v premislek.
Pogosto se sklicujemo na svoje verne prednike in drugače velike ljudi ter
mislimo,  da so njihova dela  lahko tudi  naša slava.  V  resnici  pa  je  vsak
človek poklican, da osebno odgovori na Božje vabilo in s svojim življenjem
izpriča, kdo je in kdo hoče biti. V adventnem času je vsem namenjen poziv:
"Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja."  (Mt 3,8) Z uresničevanjem
tega vabila bo ta čas za nas priložnost za duhovno rast.

A K T U A L N O

ADVENTNA MOLITEV

Advent je čas spokojnosti, umirjenosti in čas za več poglobljene molitve. Za
molitev lahko uporabimo različna besedila ali molitev v tihoti. Primerno je
tu zapisano besedilo. Želim, da vsaki družini obogati advent.

O Z N A N I L A

SREČANJE OTROK z Miklavžem bo
v ponedeljek, 5. decembra, ob 16.
uri. Otroci, ki ste jih starši prijavili,
se  s  starši  zberejo  v  cerkvi  ob
15.45,  da  se  nekoliko  uglasijo  za
lepo srečanje.
Razume se, da so v cerkvi z otroki
tudi starši.

VEROUČENCEM, ki imajo verouk v
ponedeljek  ob  običajnem  času,
verouk  odpade,  ker  večina  otrok
pride na srečanje z Miklavžem.
Toliko v vednost.

VESELI  SMO  DEČKOV,  ki  so
pripravljeni  streči  pri  svetih
obredih.
Kakor  je  za  vsako  dobro
opravljeno  delo  potrebno
določeno  znanje,  tako  tudi
ministranti  potrebujejo  določen
pouk in oblikovanje.
ŽANA,  JANA,  ROKA in  VIDA  lepo
vabim,  da  pridete  v  soboto,  10.
decembra,  ob  10.  uri  na
ministrantske vaje.
Njihove  starše  prosim,  da  jim
udeležbo omogočite.

KULTURNO  DRUŠTVO  LAPORJE
pripravlja  v  nedeljo,  11.  12,
božično-novoletni  koncert.  Kakor
v preteklih letih je tudi letos želja,
da  se  bo  ta  kulturna  prireditev
izvedla  v  naši  župnijski  cerkvi.
Nastop  pevcev  in  glasbenikov  seGospod, kaj smo naredili iz adventnega časa?



Postal je čas prazničnih nakupov, hitenja in nemira.
Ali s tem, ko hitimo, ne bežimo od tebe?

Naj bo moj advent, ko ti bom prisluhnil v tišini srca.

SLOVESNI PRAZNIK
brezmadežnega  spočetja  Device
Marije  obhajamo  v  četrtek,  8.
decembra.
Veselimo  se  začetka  svetosti
Marijinega  življenja  od  prvega
trenutka  njenega  bivanja.  To  je
Bog  uresničil,  ko  jo  je  obvaroval
posledic izvirnega greha.
Imamo razlog za obisk svete maše
in za lepo praznovanje.
Sveta maša je ob 7. uri in ob 17.
uri.
Vzemite si čas in pridite.

začne ob 15. uri.
Na  kulturno  prireditev  lepo
vabljeni.

V  ŽUPNIJSKI  PISARNI so  na
razpolago razni  koledarji  (stenski,
listni, namizni in žepni).
Tu  lahko  kupite  tudi  Družinsko
pratiko, ki vsebuje veliko koristnih
napotkov  in  prikaz  znamenitih
osebnosti.

Advent vendar pomeni: ti prihajaš!
Prihajaš ob koncu časov in hočeš priti

tudi zdaj. Da, Gospod, pridi danes na novo
v moje življenje. Napravi prostor v meni

za svojo navzočnost. Ozdravi me, očisti me
krivde. Daj, da ne bo ničesar v mojem

življenju, kjer bi ti ne bil Gospod.
Naj tvoj mir prebiva v meni. Naj bom že
danes pripravljen na to, da prideš, da se
bom iz vsega srca veselil tvojega rojstva.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
5. 12. 2022 – 11. 12. 2022

PONEDELJEK:
5. 12.

sv. Krispina, mučenka
- ob 7.00:  za + s. Avrelio Pavel

TOREK:
6. 12.

sv. Miklavž, škof

- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

- ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič – 30. dan

SREDA:
7. 12.

sv. Ambrozij, škof

- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Julijano 
Ačko – 8. dan

ČETRTEK:
8. 12.

Brezmadežno spočetje
Device Marije,

slovesni praznik

- ob 7.00:  za + Marijo Mikolič

- ob 17.00:  za + Marijo Tomec

PETEK:
9. 12.

sv. Valerija, mučenka
- ob 17.00:  za + Ludviko Mak in starše

SOBOTA:
10. 12.

sv. Evlalija, devica

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + 
Ogrizekove

- ob 17.00:  za + Kašlove ter Marijo in 
Alojza Potočnik

NEDELJA:
11. 12.

3. adventna nedelja
sv. Damaz I., papež

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Mirana Stupan


