
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 14. 2.  sv. Valentin, mučenec 
 

ob 7.00:  v zahvalo za dobrine iz 
hlevov in za zdravje pri živini 

za + Franca Erkart (g. Janez) 
 

T: 15. 2.  sv. Klavdij, redovnik 
 

ob 7.00:  za + Veroniko – obl. in 
Ivana Vovk 

     za zdravje (g. Janez) 
 

S: 16. 2.  sv. Julijana, mučenka  
 

ob 7.00:  za + Franca in Julijano 
Rak in starše Erker 

k Brezmadežni (g. Janez) 
 

Č: 17. 2.  sv. Silvin, škof 
 

ob 18.00:  za + Ružo Brbre – 8. dan 
v zahvalo Božjemu usmiljenju  

(g. Janez) 
 

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

 

ob 18.00:  za + Franca Kropič – 8. 
dan 

za spreobrnjenje (g. Janez)                              
 

S: 19. 2.  sv. Konrad, spokornik 
 

ob 18.00:  za + Marijo Širovnik 
po namenu (g. Janez) 

 

N: 20. 2.  7. nedelja med letom, 
sv. Sadot in perzijski mučenci 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Elizabeto, Viktorja, 
Stanka, Marijo, Katico in Antona 
Rak 

za + Franca Kropič (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA – 14. februar            
 

Ne samo danes ampak tudi v 
preteklosti je sveti Valentin spadal 
med najbolj čaščene svetnike. 
Verni so se mu priporočali za 
zdravje zlasti božjastnih bolnikov. 
Marsikje so ga prosili tudi za 
zdravje pri živini in na njegov god v 
zahvalo in priprošnjo pri maši 
darovali mesne izdelke. Znan je kot 
vremenski svetnik – Valentin 
prinese ključe do korenin. 
Živel je v 3. stoletju v Rimu. 
Mučeniško krono je prejel leta 
269. Mestni prefekt Kalpurnij ga je 
izročil Asteriju, da bi ga odvrnil od 
krščanske vere. Valentin je 
pokleknil na pragu njegove hiše in 
molil: "Bog vseh stvari, vidnih in 
nevidnih, Stvarnik človeškega 
rodu, ki si poslal svojega sina 
Jezusa, da bi nas pripeljal iz teme v 
pravo luč, spreobrni to hišo in daj ji 
luč, da spozna tebe in Kristusa v 
edinosti Sv. Duha." Po oznanilu 
nauka je Asterij pripeljal slepo hčer 
pred svetega duhovnika. Ta se je 
dotaknil slepih oči in nad deklico 
molil. Spregledala je. Oče in vsa 
družina je sprejela krščansko vero 
in se dala krstiti. To je verjetno 
potrdilo odločitev oblastnikov, da 
so usmrtili Valentina. 
 

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. 29,  13. februar 2022,  6. nedelja med letom                                                   leto I  

 

 

TEŽKO RAZUMLJIVI BLAGRI 
 

Bogoslužje današnje 6. nedelje med letom nam posreduje evangelij o 
Jezusovih blagrih, kakor jih je zapisal evangelist Luka. Ta namreč zapiše 
štiri blagre, evangelist Matej pa osem. Tu ni nobenega nasprotja, ampak 
različni poudarki o posredovanju nauka. 
Pred zapisanimi besedami sveti Luka piše, da je Jezus z apostoli "šel dol". 
Tega navedka ni treba razumeti le v zemljepisnem pomenu. Dobro ga je 
premisliti v prenesem pomenu. Jezus je stopil dol k ljudem, da bi jih lažje 
nagovoril, približati se jim je hotel. Pomeni, da je z oznanilom blagrov 
hotel nagovoriti vsakega človeka. Blagri niso namenjeni le eliti, ampak  
vsem ljudem. Kajti v njih vidimo ustavo Božjega kraljestva, ki je ne 
moremo obiti, če hočemo slediti Jezusu.  

 

Prvi blagor, ki ga je Jezus izgovoril, se 
glasi: "Blagor vam, ubogi, kajti vaše je 
Božje kraljestvo." (Lk 6,20) Jezus ni 
hotel reči "Srečni bodite, če nimate 
osnovnih dobrin za življenje." Revščina 
snovnih in duhovnih dobrin človeka ne 
more osrečiti. Sklepanje v tej smeri je 
napačno. 

Iz celotnega evangelija spoznamo, da gre za uboštvo, ki pomeni človekovo 
zavedanje, da nismo sami sebi zadosti, da se sami ne moremo posvetiti in 
zveličati. Odstraniti je potrebno vsak napuh in domišljavost, da moremo 
sprejeti evangelij odrešenja. 
Vera v učinkovitost Božjega delovanja v človeku in priznanje lastne 
nezadostnosti je tista duhovna drža, ki jo Jezus blagruje. Taka 
naravnanost vodi v Božje kraljestvo. 



Nadalje Jezus uči: "Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste." (Lk 
6,21) Jezus tu ne pravi, naj bomo srečni ob lakoti in pomanjkanju. Mišljena 
je lakota po resnici, pravici, poštenju, ljubezni, dobroti. Pogosto smo priče, 
da je v nekaterih ljudeh premalo potrebe ali lakote po teh dobrinah. 
Manjka tudi prizadevanja za širjenje in utrjevanje navedenih kvalitet. 
Neredki se kar sprijaznijo s stanjem, kakršno je, in mislijo, da ni potrebno 
nič izboljšati. Ob skrbi (zlasti pretirani) za materialne dobrine se širi 
otopelost  za duhovne vrednote. Jezus zagotavlja več sreče in zadovoljstva  
vsem, ki čutijo in ohranijo duhovno lakoto po dobrinah, ki nahranijo 
našega duha, in za te vrednote tudi delajo. Delo v tej smeri nahrani 
človekovega duha in dviga kakovost družbenega življenja. 
Vredno je odkrivati bogato sporočilo Jezusovih blagrov. Hkrati pa bomo 
spoznavali, kako potrebno jih je živeti. 

 

A K T U A L N O 
  

IZ PAPEŽEVE POSLANICE ZA SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
  

"Največja priča Očetove usmiljene ljubezni do bolnikov je njegov 
edinorojeni Sin. Evangeliji nam pripovedujejo o Jezusovih srečanjih z 
ljudmi, ki trpijo zaradi bolezni. Jezus je "hodil po vsej Galileji. Učil po 
shodnicah… Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti." (Mr 
4,23) Lahko se vprašamo: Zakaj taka Jezusova pozornost do bolnikov, da je 
postala poleg oznanjevanja stalnica njegovega dela in dela apostolov? 
Neki sodobni mislec vidi sledeči razlog. "Bolečina močno osami človeka, iz 
tega pa se rodi prošnja k drugemu." Porodi se vprašanje smisla vsega, kar 
se godi človeku. Pomembno je, da imamo ob sebi priče Božje ljubezni, ki 
po zgledu Jezusa na rane bolnikov vlivajo olje tolažbe in vino upanja…. 
Potrebno je, da ne zanemarimo bolnim nuditi znamenja Božje bližine, 
njegovega blagoslova, njegove Besede in prejemanje zakramentov. Tako 
jim pomagamo rasti v veri. Duhovna oskrba bolnih ni samo naloga 
služabnikov, je naloga vsakega krščenega. Vse nas spodbuja Jezus, ko 
pravi: "Bolan sem bil in ste me obiskali." 
Ob tem molim za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v usmiljenju 
bolnikom skupaj s primernim zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko 
bližino." 

papež Frančišek 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

"LJUDEM V BELEM", kakor neka 
pesem imenuje zdravstvene 
delavce, čestitamo ob dnevu 
bolnikov, ki je tudi vaš praznik. Vsi 
vas potrebujemo, ko nas doleti 
bolezen. Vi ste tisti, ki nam ne 
samo s svojim znanstvenim delom 
pomagate k zdravju, ampak nam s 
svojo človeško toplino lajšate 
bolečine. 
Ob prazniku Lurške Matere Božje 
naj vam bo izrečena zahvala in 
priznanje za nesebično delo. 
Zdravstveni delavci: Bog vas živi in 
vse dobro! 
 
PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV 
na krst otrok je vsak tretji petek v 
mesecu. Starše, ki načrtujete krst 
otroka v marcu, lepo vabim na 
pogovor, ki bo 18. februarja ob 
16.30. Srečanje bo v župnijski 
pisarni.  
 
POSTNO ROMANJE mariborske 
metropolije bo letos potekalo v 
romarskih središčih Vojvodine. Ob 
tem bodo romarji spoznali 
kulturne in zgodovinske 
znamenitosti mest. 
Romanje bo potekalo v petek, 1. 
aprila, in v soboto, 2. aprila. Cena 
potovanja in drugih uslug je 149 
evrov. Organizatorji agencije 
ARITOURS vabijo k zgodnji prijavi. 

 
 

Agencija za prijavo do 28. 
februarja podarja romarjem 
zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini.  
Velja jo uporabiti. 
Prijave in več informacij lahko 
dobite v župnijski pisarni. 
 
PASTIRSKO PISMO naših škofov  
beremo vsako leto dve nedelji 
pred pepelnico. To je eden od 
načinov, kako škofje izvršujejo 
svojo učiteljsko nalogo.  
V pismu škofje razmišljajo o 
aktualnih vprašanjih Cerkve v tem 
času. S tem obvestilom vas vabim, 
da prihodnji nedelji pridemo in z 
zanimanjem poslušamo besede 
naših škofov. 
 
VSAKOLETNA ZBIRKA KNJIG 
Mohorjeve družbe je del dediščine 
bl. Slomška. Tudi po tej najstarejši 
knjižni založbi smo se Slovenci 
izobraževali, ohranjali vero in 
jezik. 
Vabim vas, da naročite Mohorjevo 
knjižno zbirko (5 knjig) za leto 
2023.  
Z naročilom do konca februarja si 
jih zagotovite za 68 evrov. 




