
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 20. 2.  sv. Jacinta in Frančišek
Marto, fatimska pastirčka

ob 7.00:  za + starše Kurnik in 
Vantur
T: 21. 2.  sv. Peter Damiani, škof
ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji
S: 22. 2.  Pepelnica, strogi post
ob 7.00:  za + Mirana Stupan
ob 17.00 na Žabljeku:  za + Mojco 
Šela – 8. dan
ob 18.00:  za + Francija, Vinka – 
obl. in Marijo Kramberger ter 
Marinko Jerič

Č: 23. 2.  sv. Polikarp, škof
ob 17.00:  za + Veroniko Mesarič – 
8. dan

P: 24. 2.  sv. Matija, apostol
petek v postu

ob 17.00:  za + Jožeta Hajšek – 30. 
dan

S: 25. 2.  sv. Valburga, opatinja
ob 18.00:  za + Marijo in Franca 
Širovnik ter rajne starše Veber
N: 26. 2.  1. postna nedelja,

sv. Aleksander, škof
ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + starše Kurnik in 
Vantur

DOBRO JE VEDETI

Skrbna mama je sinu večkrat rekla:
"Navadi se, da se pred vstopom v
hišo ustaviš na predpražniku."

Mladenič  je  vstopal  v  stanovanje,
ne da bi si na predpražniku očistil
čevlje.
Brez dvoma je to dobro vedeti in
upoštevati.
Ravno  tako  je  dobro  vedeti  in
upoštevati,  čemu se po začetnem
bogoslužnem  pozdravu  nekaj
trenutkov  ustavimo  na
"predpražniku"  priznanja  in
kesanja, da nas Bog očisti grehov.
Tako bomo bolj primerni vstopili v
sveto dogajanje.

Ta  "predpražnik"  obsega  kratek
premislek  naših  grehov,  ponižno
priznanje in kesanje grehov. Da bi
to  mogli  občuteno  narediti,  je
potrebna  tihota,  iskren  pogled  v
naše življenje in viden izraz kesanja
ter  prošnja  k  Bogu,  da  nam  po
odpuščanju  podeli  moč
spreobrnjenja.

Potrudimo  se  za  sprejem  tega
vedenja, da se je potrebno ustaviti
in  omogočiti  Bogu,  da  nam
pomaga  vstopiti  v  obhajanje
najsvetejših skrivnosti.

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. 82,  19. februar 2023,  7. nedelja med letom                                                  leto II

KAKO RAZUMETI JEZUSOV "JAZ PA VAM PRAVIM…"?

Že drugo nedeljo zapovrstjo slišimo v naslovu zapisane Jezusove besede, s
katerimi razlaga pravilno razumevanje Božje postave. Kadar preberemo
ali slišimo koga, ki pravi: "Jaz pa vam pravim," začutimo človeka, ki nekaj
sporoča  z  oblastjo  oziroma  z  avtoriteto.  Jezusova  avtoriteta  je  bila
popolna,  ker  se  je  zavedal  svojega  božanstva.  Vedel  je,  da  tisto,  kar
sporoča,  res  drži  in  ima  trajno  veljavo.  Povedano  je  potrebno  resno
sprejeti.  Kadar  gre  za  človekovo  avtoriteto,  ki  ni  nezmotljiva,  pa  je
umesten pogovor in pojasnilo. Pokorščina zaradi pokorščine ni po Božji
zamisli.

Stil  Jezusovega  govora  na  gori  nam  daje
priložnost, da razmišljamo o avtoriteti, ki jo ima
Bog in tudi ljudje na odgovornih mestih, vključno
starši v odnosu do svojih otrok.
Najprej spomnimo, da nikomur od ljudi ni  dana
avtoriteta za oblastnost, ampak za služenje. Če
beseda  ljudi  na  vodilnih  mestih  nima  veljave,
kako naj vodijo ustanovo? Zaradi odgovornosti,
ki so jo sprejeli, moramo nadrejene upoštevati in
jim  do  neke  mere  pomagati,  da  bodo  mogli
vodstveno službo dobro opravljati.

Vsi  vemo,  da  je  avtoriteto  mogoče  tudi  zlorabiti,  čemur  smo priče  na
svetnem in tudi na cerkvenem področju. Toda to področje tukaj obidimo.
Ob  razmišljanju  o  vrednosti  avtoritete  se  pomudimo  pri  naslednjem:
avtoriteta izhaja od Boga, ki je za verne najvišja in popolna avtoriteta. Bog
jo podarja, ker je nujna za urejeno življenje: od družine in nadalje v vseh
ustanovah do najvišjih služb, ki jih imajo posamezniki za dobro skupnosti.



Tega dejstva se moramo zavedati vsi: tisti, ki so na vodilnih mestih, in mi,
ki nam njihovo vodenje pomaga pri našem delu in življenju.

Avtoriteto  si  moramo  ljudje  pridobiti. Ustvarimo  si  jo  z  odgovornim
opravljanjem službe,  s  poštenjem in pravičnostjo do vseh.  Kdor si  v  tej
smeri ne prizadeva, si  ne bo mogel pridobiti zaupanja. Njegov ugled bo
porušen  in  zaupanje  zapravljeno.  Seveda  so  osebe  na  vodilnih  mestih
končno samo ljudje, ki se lahko v kaki stvari motijo. Tudi ne morejo na
vseh  področjih  življenja  uresničevati  idealov,  ki  se  sicer  pričakujejo,  a
zaradi tega jih ne smemo zavračati in ovirati njihovega poslanstva.

Avtoriteto je potrebno sprejemati, dokler jo človek opravlja, čeprav nam ni
povsem  všeč.  Človek,  ki  mu  je  bila  zaupana,  je  postavljen,  da  služi
skupnosti.

Zahtev ljudi  na vodilnih mestih pa nismo dolžni  izpolnjevati, kadar so v
nasprotju z našim dostojanstvom, vestjo, vero ali v škodo skupnosti.

Jezus  je  oznanjal  z  vso  avtoriteto,  zato  je  lahko  rekel:  "Jaz  pa  vam
pravim…" Oblast je izvrševal, ker je služil resnici in ljubezni do nas. Vodilni
in vsi mi smo poklicani, da jo v tem duhu uresničujemo in sprejemamo.

A K T U A L N O

"DUŠA LE POJDI Z MANO…"

Te besede so lahko vabilo in spodbuda za rodovitno obhajanje postnega
časa. Na tem mestu vas, dragi župljani, želim povabiti k dejanjem, ki bodo
dala rodovitnost našemu duhovnemu življenju in nas pripravila na veliko
noč.

1. Udeležba pri bogoslužju na pepelnico   in v duhu spokornosti živeti prvi
dan vstopa v postni čas.

2. Sodelovanje pri pobožnosti križevega pota.   Ob nedeljah ga bomo ob
15. uri molili po vaseh pri znamenjih, vsak petek pa v cerkvi ob 17.30.
Za  vodenje  so  naprošene  skupine,  za  sodelovanje  pa  vsi,  kot  se
razume.

3. V postnem času smo vabljeni k odrekanjem, da utrdimo voljo:   vsak
petek  odpoved  mesni  hrani,  vsaj  večkrat  pitju  alkohola,  če  je  40-
dnevna odpoved pretežka. Prihranke namenimo v dobre namene.

O Z N A N I L A
BRALCI  BOŽJE  BESEDE v  naši
župniji ste danes, 19. februarja, ob
16. uri vabljeni na srečanje. Želimo
se pogovoriti o našem poslanstvu
ob posredovanju predavanja, ki je
bilo v dekaniji.
Vabim  in  naprošam  za  udeležbo
na srečanju.

PEPELNICA je za kristjane dan, ko
vstopamo  v  sveti  postni  čas.
Bogoslužje nam posreduje močno
simboliko z blagoslovitvijo pepela
iz oljčnih vejic in pepeljenjem.
V župnijski cerkvi je sveta maša ob
7. uri in ob 18. uri, na Žabljeku pa
ob 17. uri. Lepo vabljeni.
Ta dan je strogi post, ki veže vse
zdrave in polnoletne kristjane.

SREČANJE  ZAKONCEV,  ki  ste  se
odločili  vključiti  v  zakonsko
skupino,  je v sredo, 22. februarja,
ob  19.  uri.  To  ponudbo  posebej
priporočam staršem veroučencev.
Spodbudite  in  povabite  se  med
seboj.

V  PETEK,  24.  februarja,  bodo  v
kinodvorani v Slovenski Bistrici ob
18. uri predvajali film o blaženem
Slomšku.
Zaradi  tega  dogodka  bo  sveta
maša ob 17. uri.

NA PRVO POSTNO NEDELJO (26.
februarja)  se  bomo  ob  15.  uri
zbrali  k  premišljevanju  križevega
pota v Hošnici.
Molitev  bo  potekala  po  cesti  od
Mestinškovega  križa  do  Pirševe
kapele.
K  lepi  postni  pobožnosti  iskreno
vabim,  posebej  župljane  iz
Hošnice.
Pripeljite s seboj tudi mlade.

DRUŽINSKA  MAŠA,  kakor  naš
sveti  shod  4.  nedeljo  v  mesecu
imenujemo,  bo  26.  februarja  ob
10. uri. To je utečena stvar, ki naj
bi jo vsi poznali.
S  tem obvestilom želim spomniti
tudi  tiste  starše  in  otroke,  ki  se
bolj redko vidimo.
Vabljeni,  saj  smo  ena  skupnost
Jezusovih učencev.

OBVEŠČEN  SEM  BIL, da  je
Mohorjeva  družba  podaljšala  čas
za  naročilo  knjižne  zbirke  po
prednaročniški ceni.
Z naročilom ta teden lahko dobite
pet lepih knjig za 52 evrov. To se
pa splača!
Predvsem  pa  je  branje  dobre
knjige  koristna  naložba  za
življenje.



      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
20. 2. 2023 – 26. 2. 2023

PONEDELJEK:
20. 2.

sv. Jacinta in Frančišek Marto,
fatimska pastirčka

- ob 7.00:  za + starše Kurnik in Vantur

TOREK:
21. 2.

sv. Peter Damiani, škof

- ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

SREDA:
22. 2.

PEPELNICA,
strogi post

- ob 7.00:  za + Mirana Stupan

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Mojco 
Šela – 8. dan

- ob 18.00:  za + Francija, Vinka – obl. 
in Marijo Kramberger ter Marinko 
Jerič

ČETRTEK:
23. 2.

sv. Polikarp, škof

- ob 17.00:  za + Veroniko Mesarič – 8. 
dan

PETEK:
24. 2.

sv. Matija, apostol
petek v postu

- ob 17.00:  za + Jožeta Hajšek – 30. dan

SOBOTA:
25. 2.

sv. Valburga, opatinja

- ob 18.00:  za + Marijo in Franca 
Širovnik ter rajne starše Veber

NEDELJA:
26. 2.

1. postna nedelja,
sv. Aleksander, škof

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + starše Kurnik in Vantur


