
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 13. 2.  sv. Jordan Saški, redovnik
ob 7.00:  za + Janeza Osvald

T: 14. 2.  sv. Valentin, duhovnik
ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

ob 17.00 v Kočnem:  za + iz družin 
Pivec, Razgoršek in + Justino Skela
za + Marijo in Štefana Rak ter Franca 
in Frančiško Erker

S: 15. 2.  sv. Klavdij, redovnik
ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

Č: 16. 2.  sv. Julijana, mučenka
ob 18.00:  za + Marinko Jerič

P: 17. 2.  sv. ustanovitelji red servitov
ob 18.00:  za + Marijo Onič

S: 18. 2.  sv. Frančišek Regis,
duhovnik

ob 18.00:  za + Veroniko in Ivana Vovk

N: 19. 2.  7. nedelja med letom,
sv. Konrad, spokornik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Elizabeto – obl., 
Viktorijo, Stanislava, Marijo, Antona 
in Katico Rak

DOBRO JE VEDETI

Za  pravilno  razumevanje  je  marsikaj
dobro  in  celo  nujno  vedeti  na  vseh
področjih  življenja,  če  ga  hočemo
uspešno  ravnati.  Enako  velja  tudi  v
našem  verskem  udejstvovanju  in
duhovnem  življenju.  Naj  se  nikomur
ne zdi, da so zapisani napotki na tem
mestu nepotrebni.
Tokrat  želim  pojasniti  in  ovrednotiti
dostojen poklek pri vstopu v cerkev in
pred odhodom iz svetega prostora. Po
prejemu obhajila ni potrebno na hitro
narediti "nekega pokleka".
Dobro je  vedeti, da lep poklek velja
Jezusovi  zakramentalni  navzočnosti v
posvečenem  kruhu  v  tabernaklju.
Predpis pa določa, da katoliški vernik s
poklekom  počasti  Jezusovo  živo
navzočnost.
Pravilno  in  dostojno  pred  Boga
pokleknemo,  kadar  se  z  enim
kolenom za trenutek dotaknemo tal.
Pri tej bogoslužni kretnji pa zavestno
počastimo  Kristusa  pod  podobo
kruha.  Površen  poklek  z  nekim
pregibom kolena ni vreden Boga. Kdor
ne more  poklekniti  do tal,  naj  se  za
trenutek  ustavi  in  s  primernim
poklonom počasti Najsvetejše.

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. 81,  12. februar 2023,  6. nedelja med letom                                                  leto II

"JAZ PA VAM PRAVIM…"

Zaradi  svoje  nepopolnosti  in  nagnjenosti  k  slabemu  se  ljudje  večkrat
zadovoljimo  le  z  dejanji,  ki  so  vidna  človeškim  očem.  Samo  z  vidnimi
dobrimi deli se zadovoljimo, kadar se želimo ljudem pokazati v lepi luči. Še
manj  zgledno pa je,  kadar z  lepo pozunanjenostjo pokrivamo notranjo
praznino ter neurejenost in izdamo neiskrenost.
Nagibi za zgolj zunanja dejanja niso vidni le v našem času, ko smo pogosto
spodbujeni  k  tekmovanju,  ampak  so  stalnica  človeškega  rodu,  ki  je
zaznamovan s posledicami greha. Usklajevanje med notranjo usmeritvijo
človeka in našimi vidnimi deli je tema evangeljskega odlomka, ki ga danes
beremo pri sveti maši.

Jezus se je v svojem delovanju pogosto srečal s
farizeji,  ki  so  zelo  naglašali  izpolnjevanje
predpisov Mojzesove postave in drugih določil,
ki so jih Judje dodali. Grajal je razdvojenost med
zunanjim izpolnjevanjem predpisov in notranjo
usmeritvijo človekovega duha. V govoru na gori,
kjer je razglasil program kristjanovega življenja,
je  dopolnil  Božje  zapovedi  prav  s  tem,  ko  je
opozoril, da rutinsko izpolnjevanje ni zadosti in
človeka ne posvečuje.

Božjih zapovedi Jezus ni ukinil, ampak je pokazal na njihovo pravo vrednost, kar
se pokaže tedaj, če ta pravila oblikujejo naše celotno življenje. Evangelist Matej
poroča, da je Jezus v govoru na gori navajal navedke iz Mojzesove postave, ki je
bila  osnova  za  judovsko  duhovnost.  Hkrati  pa  je  nadgradil  vsebino  s  svojim
oznanilom, ki kliče k spremembi miselnosti in k ravnanju, ki pritiče kristjanu.



Rekel je: "Slišali ste, da je bilo starim rečeno: "Ne ubijaj! Kdor koga ubije,
zasluži, da pride pred sodišče." Jaz pa vam pravim: "Vsak, kdor se jezi na
svojega brata, zasluži, da pride pred sodišče."  (Mt 5,21-22) In še je dejal:
"Slišali ste, da je bilo rečeno:  "Ne prešuštvuj!" Jaz pa vam pravim:  "Kdor
koli s poželenjem gleda žensko, je v srcu že prešuštvoval z njo." (Mt 5,27-
28)

Vidimo, da Jezus kaže na vrednost in potrebnost notranjega spreobrnjenja.
Izhodišče za naša vidna dejanja mora biti naša urejena notranjost. Zunanja
dejanja  so  pristna,  če  so  sad  naših  notranjih  uvidov  in  spoznanj.  Če
zanemarimo  skrb  za  spreobračanje  naših  src,  bomo  kmalu  postali
pobeljeni  grobovi,  ki  so na zunaj urejeni,  znotraj  pa so polni  trohnobe.
(prim. Mt 23,27)

A K T U A L N O

NAŠE SLUŽENJE BOLNIKOM

Obhajanje svetovnega dneva bolnikov in zdravstvenih delavcev (11. februarja ali
bližnjo nedeljo) nagovarja vse ljudi dobre volje.  To praznovanje ne sme biti le
zadeva bolnih in tistih, ki zanje poklicno skrbijo, ampak nagovarja širši krog ljudi.

Letos naj  bi  ozavestili  našo soodgovornost za ljudi,  ki  jih je prizadela bolezen,
invalidnost ali kaka druga nesreča, ob kateri postane človek nemočen.
Papež Frančišek v letošnji poslanici za dan bolnikov razmišlja o človeku, ki je na
potovanju doživel napad in ranjenost. Še bolj pa pokaže na sočutnega Samarijana,
ki je naletel na ranjenca in mu velikodušno pomagal. V oskrbo je pritegnil tudi
bližnjega gostilničarja in mu naročil, naj poskrbi za človeka.

Papež v ravnanju Samarijana pokaže na našo nalogo, da bolnih in ostarelih ne
pustimo v njihovi nemoči ali zgolj osebam v varstvenih ustanovah. Bolnik namreč
potrebuje več kot toplo sobo, vsakdanjo telesno hrano in nego. Bolni potrebujejo
tudi duhovno oskrbo, človeško toplino, razumevajočo besedo in seveda molitev.

Vsak kristjan je  še posebej  poklican,  da je  pripravljen vršiti vlogo usmiljenega
Samarijana. Današnje praznovanje naj nas potrdi v tem služenju.

O Z N A N I L A

OB  DANAŠNJEM  PRAZNIKU se
zahvalim  vsem,  ki  ste  bolnim  in
ostarelim omogočili obisk bogoslužja.
Pohvalim  vse,  ki  bolne  oskrbujete
doma ali pomagate pri oskrbi.

Velika zahvala vsem vernim, ki svoje
trpljenje  in  molitve  darujete  za
obnovo verskega življenja.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
ima  svojo  sejo  v  ponedeljek,  13.
februarja. Zberemo  se  ob  18.  uri  v
prostorih župnišča.

Vse  člane  lepo  vabim  k  udeležbi  in
sodelovanju.

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV na
krst  njihovih  otrok  je  v  petek,  17.
februarja, ob 16.30.

Otrokove bližnje vabim k lepi pripravi.

ZA  ČIŠČENJE  CERKVE naprošam
župljane iz Dolgega Vrha. To delo bi
opravili  v  soboto,  18.  februarja,  od
9.30 dalje.

Dogovorili smo se, da si bomo skrb za
urejeno cerkev  delili  po  vaseh,  zato
prosimo  vse  pripravljene,  da
sodelujete pri tem delu, ko pridete na
vrsto.

HVALA!

SREČANJE BRALCEV Božje besede pri
bogoslužjih  bo  v  nedeljo,  19.
februarja. Zbrali se bomo ob 16. uri v
župnišču.

Poleg  aktualnih  stvari  vam  želim
posredovati vsebino predavanja, ki je
bilo  za  bralce  naše  dekanije.  Zaradi
dogodkov  doma  takrat  niste  mogli
biti navzoči. Naročeno mi je bilo, naj
v domači župniji posredujem, kar so
tam povedali.

Lepo prosim za udeležbo.

SPOMINSKE  SLIKE od  pogreba
župnika Janeza Osvalda so na voljo v
pisarni.

Vse,  ki  ste  jih  naročili,  prosim,  da
pridete ponje.

PONOVNO VABIM zakonske pare in
tudi  samo skupaj  živeče  v  zakonsko
skupino.  Voditeljski  par  nas  je  pred
tremi  tedni  pri  sveti  maši  lepo
nagovoril in povabil.

V  upanju,  da  je  njuna  beseda  koga
nagovorila, še vabim, da se vključite.

Srečanje bo v sredo, 22. februarja, ob
19. uri v učilnici Slomškovega doma.

Dobrodošli.



      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
13. 2. 2023 – 19. 2. 2023

PONEDELJEK:
13. 2.

sv. Jordan Saški, redovnik
- ob 7.00:  za + Janeza Osvald

TOREK:
14. 2.

sv. Valentin, duhovnik

- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

- ob 17.00 v Kočnem:  za + iz družin 
Pivec, Razgoršek in + Justino Skela

                                za + Marijo in Štefana
     Rak ter Franca in Frančiško Erker

SREDA:
15. 2.

sv. Klavdij, redovnik
- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

ČETRTEK:
16. 2.

sv. Julijana, mučenka
- ob 18.00:  za + Marinko Jerič

PETEK:
17. 2.

sv. ustanovitelji reda servitov
- ob 18.00:  za + Marijo Onič

SOBOTA:
18. 2.

sv. Frančišek Regis, duhovnik

- ob 18.00:  za + Veroniko in Ivana 
Vovk

NEDELJA:
19. 2.

7. nedelja med letom,
sv. Konrad, spokornik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Elizabeto – obl., 
Viktorijo, Stanislava, Marijo, Antona 
in Katico Rak

      


