
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 21. 2.  sv. Peter Damiani, škof 
 

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

k Brezmadežni (g. Janez) 
 

T: 22. 2.  Sedež apostola Petra 
 

ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji 
za zdravje 

     za zdravje (g. Janez) 
 

S: 23. 2.  sv. Polikarp, škof  
 

ob 7.00:  za + Franca Brezovnik 
za spreobrnjenje (g. Janez) 

 

Č: 24. 2.  sv. Matija, apostol 
 

ob 18.00:  za + Veroniko Robar – 8. 
dan 

za duše v vicah (g. Janez) 
 

P: 25. 2.  sv. Valburga, opatinja 
 

ob 18.00:  za + starše Čuček in 
Draksler 

za + Stanka Lešnik – 8. dan  
(g. Janez)                              

 

S: 26. 2.  sv. Aleksander, škof 
 

ob 18.00:  za + Marijo Šetar – obl.  
za mir v svetu (g. Janez) 

 

N: 27. 2.  8. nedelja med letom, 
sv. Gabrijel ŽMB, redovnik 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
za + Vincenca in Marijo 

Kramberger ter starše Jerič in 
Kramberger (g. Janez) 

ob 10.00:  za 2 + Karla in Matildo 
Brglez 

   SVETNIK TEDNA – 25. februar            
 

V mnogih evropskih deželah, zlasti 
v Nemčiji, je zelo znana in čaščena 
sveta Valburga, opatinja. Bila je 
rodna sestra svetih bratov 
Vilibalda in Vunibalda.  
 

Na poziv svetega Bonifacija je okoli 
leta 750 z nekaj redovnicami prišla 
iz Anglije v Nemčijo. V 
Heidenheimu je ustanovila ženski 
benediktinski samostan in se 
posvetila misijonskemu delu, zlasti 
vzgoji mladine. Občudovali so jo 
zaradi svetosti, učenosti, modrosti 
in dobrote. Veljala je za izredno 
sposobno vzgojiteljico ter 
pobudnico za pisanje dobrih knjig. 
Umrla je leta 779. 
 

Sto let pozneje so njene relikvije 
prenesli v mesto Eichstaett na 
Bavarskem. Takrat se je njena 
slava in češčenje še bolj razširilo. V 
čast svetnici so sezidali novo 
cerkev in ob njej samostan 
benediktink, ki so tja prišle iz 
Salzburga. Njeni priprošnji so se 
hodili priporočat tudi romarji iz 
naših krajev. 
 
 
 
 
 

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. 30,  20. februar 2022,  7. nedelja med letom                                                   leto I  

 

 

VERNIK SI BO PISAL SODBO SAM… 
 

Indijski jezuit Anthony de Mello je napisal vrsto knjig, v katerih je zbral 
"zrna modrosti iz svetovnih verstev". Nekatere so prevedene tudi v naš 
jezik. Ena od njih nosi naslov Versko sovraštvo in pripoveduje, kako je neki 
turist rekel vodniku: "Po pravici ste lahko ponosni na svoje mesto. 
Prevzelo me je veliko število cerkva. Ljudje tukaj gotovo zelo ljubijo Boga." 
Vodnik pa mu je posmehljivo odvrnil: "Hm, lahko da ljubijo Boga, 
hudičevo res pa je, da sovražijo drug drugega." 
"Dobro je povedal," bo rekel marsikdo. "Pri nas ni nič drugače. Nekateri, 
ki se imajo za zaupne Božje prijatelje, vso svojo pobožnost odložijo na 
cerkvenem pragu. V svojih družinah pa so gospodovalni, s sosedi so sprti, 
lažejo, sleparijo…"  

 

Pazite! Vi, ki z lahkoto obsojate "pobožne" in se 
imate za veliko boljše od tistih, ki hodijo v cerkev! 
Lahko da so nekateri dejansko taki. Toda če 
hočete dejansko biti boljši, si vzemite k srcu 
zadnje vrstice iz današnjega evangelija, kjer je 
zapisano: "Ne sodite, da ne boste sojeni, ne 
obsojajte, da ne boste obsojeni. Oproščajte in 
boste oproščeni. S kakršno mero merite, s tako se 
vam bo odmerilo." (Lk 6,37-38) Kdor obsoja 
druge, dejansko obsoja samega sebe. Kdor sovraži 
druge, največjo škodo povzroči samemu sebi. 

Če smo do drugih usmiljeni, si zagotovimo usmiljeno sodbo pri Bogu ob 
koncu življenja. Tu lahko v določenem pomenu uporabimo znane in 
premisleka vredne besede pisatelja Ivana Cankarja: "Narod si bo pisal 
sodbo sam," in zatrdimo: "Človek, zlasti vernik, si bo pisal sodbo sam!" 



Današnji evangeljski odlomek je prepleten z Jezusovimi besedami o 
usmiljenju, odpuščanju, dajanju, dobronamernosti. Vse to so drugi izrazi za 
ljubezen, ki je sicer naporna, a tudi izvedljiva naloga. To je strma pot, ki 
vodi na Božjo goro in je že označena. Jezus je s "preventivnim vzponom" 
na Kalvarijo pokazal pravo smer. Pripravil nam je tudi potrebno vitaminsko 
hrano, ki je ljubezen njegovega srca, ki ga je za nas izpraznil do zadnje 
kaplje krvi.   
 

Iz evangeljskega odlomka nam je Gospod podaril sporočilo, naj se ne 
zgražamo nad tistimi, ki jim ne uspe v vsem živeti evangelija. Raje jim 
bodimo s svojim zgledom opora. Pri tem priznajmo, da tudi sami nismo 
brezhibni, da vsi potrebujemo spreobrnjenja in rasti v življenju po 
Gospodovem nauku. To pa ne pomeni, da ne potrebujemo bratskega 
opominjanja in spodbujanja. 

 

A K T U A L N O 
  

PRIPRAVE SO VIDNE IN KONKRETNE 
  

Mnogi ste opazili ob Slomškovem domu dolgo skladovnico strešne opeke. 
Nekateri se čudijo, zakaj tolikšna količina. V  kratkem se bo pridružil kup ali 
dva žaganega lesa, ki ga bo potrebno strokovno zložiti, da bo izkoristek za 
obnovo ostrešja kar največji. To delo in sočasne aktivnosti so izraz priprave 
na obnovo strehe na Slomškovem domu. 
 

Opečna kritina je bila kupljena pred izvajanjem del, da smo še ujeli ceno 
pred nedavno podražitvijo. Denar za ta nakup je od svojih prihrankov 
posodil neimenovani kristjan. Na ta način bo končni strošek obnove 
nekoliko manjši, kot bi bil sicer. 
 

Les za late in krpanje ostrešja smo pridobili iz župnijskega gozda. Vsi smo 
lahko hvaležni možem, ki so s svojim delom les pripravili in opravili 
prevoze. Bog povrni! Sedaj naprošam može, ki ste pripravljeni ta les lepo 
naložiti, da se ne bo skrivil in se bo delno posušil za razrez lat. 
 

Stroške sekanja v gozdu in žaganja hlodov smo poravnali iz vaših darov v 
puščico. Bog povrni vsakemu, ki je pomagal ali prispeval.  
 

Slomškov dom je dobrina za župnijo in delno tudi za krajane, zato upam, 
da bomo s skupnimi močmi izpeljali obnovo strehe. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA  
PASTORALNEGA SVETA bo v 
ponedeljek, 21. februarja.  
K pogovoru se zberemo ob 18. uri. 
Vse člane lepo vabim k udeležbi in 
sodelovanju. Gre tudi za naše 
vključevanje v sinodalno 
dogajanje, kakor nas vabi naš 
nadškof. 
 
BRALCI BOŽJE BESEDE pri sveti 
maši ste bili v to službo posebej 
postavljeni in uvedeni. Kljub temu 
pa Cerkev želi, da v župniji 
potekajo srečanja, ki pomagajo 
izbranim v tej zadevi služiti 
občestvu. 
Vse bralke in bralce vabim na 
srečanje v četrtek, 24. februarja. V 
župnijskem prostoru se zberemo 
po sveti maši oziroma ob 18.30. 
  
PRIPRAVO ZAROČENCEV in že 
skupaj živečih parov, ki želijo pred 
Bogom skleniti zakonsko zvezo, 
pripravljamo tudi v cerkveni 
skupnosti. Živeti kakovosten zakon 
je velika dobrina za zakonca in za 
človeško družbo. Temu želijo 
pomagati predavanja in pogovori 
na tečaju. 
V Slovenski Bistrici bodo tovrstna 
srečanja v soboto, 5. marca, in v 
soboto, 12. marca, z začetkom ob 
16. uri. 

 
 

Predavanja so predvidena v živo. 
Vse, ki v naši župniji načrtujete v 
tem letu skleniti sveti zakon, lepo 
vabim na tečaj. 
 
BLIŽA SE POSTNI ČAS, ki ga med 
drugim zaznamujemo z molitvijo 
križevega pota. 
Po ustaljeni navadi ga molimo ob  
petkih in nedeljah. 
Na dan Gospodovega trpljenja in 
smrti bo križev pot v cerkvi pol ure 
pred sveto mašo. 
Ob postnih nedeljah pa se bomo 
zbirali h križevemu potu po vaseh 
pri vaških znamenjih. Ne za 
spremembo zaradi drugačnosti, 
ampak za prakso, ki so jo imeli 
naši predniki in tudi danes zajame 
več vernih kakor v cerkvi. 
Že danes lepo vabljeni! 
 
ZBIRKO MOHORJEVIH KNJIG za 
leto 2023 po prednaročniški ceni 
še lahko naročite in poravnate ta 
teden. Za 68 evrov dobite pet 
lepih knjig. 
Še nedolgo nazaj so bile 
mohorjevke izkaznica slovenske in 
krščanske družine. 
 

 




