
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 6. 12.  sv. Nikolaj (Miklavž),  
škof 

 

ob 7.00:  za + Marjeto Kurnik 
k Božjemu usmiljenju (g. Janez) 

 

T: 7. 12.  sv. Ambrozij, škof 
 

ob 7.00:  za + starše Ajdišek in 
Mlinar 
     po namenu čebelarjev (g. Janez) 

 

S: 8. 12.  Brezmadežno spočetje  
Device Marije 

– slovesni praznik – 
 

ob 7.00:  za + Stanka Smole 
ob 17.00:  za + Marijo Tomec 

k Brezmadežni (g. Janez) 
 

Č: 9. 12.  sv. Valerija, mučenka 
 

ob 17.00:  za + Štefana Majer ter 
hčerki Marico in Zinko 

za + Marijo O. (g. Janez) 
 

P: 10. 12.  Loretska Mati Božja 
 

ob 17.00:  za + Pepco Regoršek                              
   v čast Srcu Jezusovemu (g. Janez) 

 

S: 11. 12.  sv. Damaz I., papež 
 

ob 17.00:  za + Štefana, Rozalijo in 
Romana Mlaker 

za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 
 

N: 12. 12.  3. adventna nedelja,  
sv. Finian, opat 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Ireno Bukovec 

za + Štefana in Frančiško Kurnik in 
Franca in Amalijo Vantur (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA –  
7. december            

 

V številnih cerkvah so umetniki 
upodobili štiri velike zahodne 
cerkvene očete. Med njimi je sveti 
Ambrozij ali Ambrož, škof v 
Milanu. Sprva je opravljal službo 
sodniškega namestnika v več 
italijanskih pokrajinah. Ko so v 
Milanu izbirali novega škofa, je 
prišel tudi Ambrož po službeni poti 
v cerkev, kjer so bile volitve. Tam 
je neki deček zaklical: "Ambrozij – 
škof!" Zbrano ljudstvo je soglasno 
ponovilo za dečkom: "Ambrozij – 
škof!" Ambrozij se je ustrašil, 
zbežal in se skrival, slednjič je 
spoznal, da se v tem razodeva 
Božja volja. Denar je razdelil 
revežem in se vdal. 
ž 

Kot škof je modro in goreče 
oznanjal evangelij in uspešno 
zavračal arijanske zmote. Zaslužil si 
je naziv cerkveni učitelj.  
 

Med lepe sadove Ambroževega 
dela štejemo spreobrnitev svetega 
Avguština. Ta je zelo občudoval 
Ambroževe govorniške spretnosti 
in ob njegovih besedah našel pot v 
krščanstvo. Ambrož je zelo ljubil 
bogoslužje. Svete obrede je 
opravljal pobožno in slovesno. 
Umrl je leta 397. 
 

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. 19,  5. december 2021,  2. adventna nedelja                                                   leto I  

 

 

KLIC JANEZA KRSTNIKA – ODSTRANITE OVIRE 
 

Iz današnjega evangelija spoznamo, da je ob svojem času stopil na oder 
zgodovine odrešenja zadnji in največji izmed prerokov – Janez Krstnik. 
Božja previdnost ga je poklicala in postavila, da je sodobnike pripravil na 
Jezusov prihod in na sprejem odrešenja. Najprej se je nastanil v puščavi, 
kjer je ob molitvi in postu sprejemal Božje navdihe. Tako pripravljen je z 
jasno besedo klical ljudi k spreobrnjenju in delil krst pokore. V Jordanu je 
krstil Jezusa in ga predstavil navzočim.  

 

Jezusov predhodnik vsako leto stopa za nas na 
oder adventnega časa. Njegovo sporočilo je vsak 
čas aktualno tudi za ljudi, ki se želimo globlje 
srečati s svojim Odrešenikom in ga sprejeti. 
Svoje oznanilo je z novo močjo izrazil z Izaijevimi 
besedami. Z njimi kliče tudi nas: "Pripravite  
Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka 
dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se 
zniža. Kar je krivo, naj bo ravno…" (Lk 3,4-5) 

Božji glasnik je uporabil podobe naše zemlje. Ni težko najti in videti 
hribovitega ali vsaj gričevnatega sveta. Vemo, da so globoke doline in 
strma pobočja zlasti v preteklosti bile ovira za prehodnost. S pomočjo 
sodobne gradbene mehanizacije lahko strokovnjaki zbližajo kraje in 
omogočijo lažji dostop. 
Ob pomoči navedenih primerov naše razgibane pokrajine lažje razumemo 
aktualnost Janezovega sporočila za naše duhovno življenje. Kakor je 
potrebno večkrat poravnati globeli in znižati grebene hribov, tako je 
potrebno vedno znova poravnavati nižine in višine med ljudmi ter med 
nami in Bogom. 



Neprehodne ali vsaj težko prehodne poti v naših medčloveških odnosih so 
lahko gospodovalnost, otopelost za stiske, nepripravljenost za odpuščanje, 
slabi zgledi, samozadostnost in podobno. 
 

Tudi med človekom in Bogom lahko nastanejo stanja, ki ovirajo naše 
duhovno življenje. Sem sodijo: življenje v stanju greha, brezbrižnost za 
Boga in vero, ki se začenja z versko mlačnostjo, opuščanje molitve in svete 
maše. To so stanja, ki nas oddaljujejo od Boga in cerkvene skupnosti in jih 
ne gre omalovaževati. 
 

Kakor graditelji mostov in predorov olajšajo in omogočijo povezave med 
ljudmi, tako je vsak kristjan poklican, da odstrani nematerialne ovire, ki 
hromijo polno življenje. K temu nas kliče današnja Janezova pridiga. 
Adventni čas je zelo primeren, da razmislimo, kateri so prepadi in 
neprehodni grebeni, ki jih je potrebno zgladiti, da bi duhovno lažje 
zadihali.    
 

Ne ustrašimo se tega dela. Bog nam bo pomagal, če ga bomo prosili. 
 

A K T U A L N O 
  

MOLITEV ZA ŽUPNIJO 
  

Nebeški Oče, z velikonočno skrivnostjo svojega Sina si odrešil vse ljudi. 
Jezus sam je ustanovil Cerkev, da nam po njej deli sadove odrešilnega 
dela. Delček katoliške Cerkve je tudi naša župnija, po kateri si navzoč za 
nas in za druge ljudi našega kraja. 
 

Dobri Oče, prosimo te za duhovno rast naše župnije. Obdari vse župljane 
z živo vero, dejavno ljubeznijo in apostolsko zavzetostjo. Pomagaj vsem 
iščočim, da te bodo spoznali in se vključili v župnijo. Varuj naše družine, 
da se bodo mogle upreti vsemu, kar jih razkraja in uničuje. Utrdi jih v 
spoznanju, da je evangelij temelj resničnega življenja. Vodi s svojo lučjo 
vse mlade v njihovem iskanju, da bodo v Jezusu in njegovi Cerkvi našli 
prave vrednote in jih sprejeli. Obogati s svojimi milostmi župnijske 
sodelavce, da bodo skupaj z duhovnikom velikodušno, veselo in ponižno 
sodelovali pri poslanstvu župnije. 
 

Na priprošnjo Marije, Matere Cerkve, ter zavetnikov Filipa in Jakoba naj 
župnija postaja živo občestvo. Z njihovo priprošnjo naj rastemo v svetosti 
in dosežemo življenje v nebesih. Amen. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

OB MINULEM TEDNU KARITAS in 
nedelji ste nekateri le prinesli 
nekaj dobrin za ljudi v stiski. 
Darovalcem izrekam zahvalo.  
 

Prejeto sem že odpeljal v skladišče 
Nadškofijske Karitas Maribor. Za 
izročeno se lepo zahvaljujejo. 

 
DEVETDNEVNICO K  
BREZMADEŽNI z iskreno prošnjo 
za prenehanje epidemije 
nadaljujemo.  
 

Če doslej niste mogli priti v večjem 
številu, pridite vsaj zanje tri dni. 

 
SLOVESNI PRAZNIK  
brezmadežnega spočetja Device 
Marije obhajamo v sredo, 8. 
decembra. Sveta maša je ob 7. uri 
in ob 17. uri.  
 

Praznik nam nudi lepo priložnost, 
da se z udeležbo pri sveti maši 
izročimo v varstvo Brezmadežne.  
 

Lepo vabljeni. 

 
PRIPRAVNIKI NA SVETO BIRMO 
bodo izrekli svoje obljube in 
položili prijavnice na oltar v 
nedeljo, 12. decembra, pri sveti 
maši ob 10. uri.  
 

K maši lepo vabljeni tudi starši in 
botri, ki so doma v tukajšnji 
župniji. 

 
 

SPOROČILO VSEM OTROKOM, ki 
obiskujejo verouk v 6. in 7. 
razredu in njihovim staršem, je 
naslednje: odslej imajo otroci 6. 
razreda verouk v petek ob 14. uri 
in otroci 7. razreda v petek ob 15. 
uri. 
 
SPOVEDOVANJE pred božičnimi 
prazniki – možnost pri tujem 
spovedniku – bo v petek, 17. 
decembra, od 16.30 dalje. Domači 
župnik je vsak dan na voljo.  
Vabim vas k zakramentu Božjega 
usmiljenja in prosim k dobri 
pripravi na spoved s spraševanjem 
vesti ob desetih Božjih zapovedih. 
 

 
 

Iz adventne pesmi: 
 

… V TEH DNEH PA KLIČE NAS,  
V TEH DNEH PA KLIČE NAS  

K PREBLAŽENI DEVICI  
ADVENTNI SVETI ČAS … 




