
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 27. 2.  sv. Gabrijel ŽMB,
redovnik

ob 7.00:  za + Jožeta Slaček

T: 28. 2.  sv. Roman, opat
ob 7.00:  za + Frančiško in Franca 
Erker ter Franca in Julijano Rak
S: 1. 3.  sv. Albin, škof
ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc
ob 17.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Bračič
Č: 2. 3.  sv. Neža Praška, opatinja
ob 18.00:  za + Mirana Stupan

P: 3. 3.  sv. Kunigunda, kraljica
– prvi petek –

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

S: 4. 3.  sv. Kazimir,
poljski kraljevič
– prva sobota –

ob 18.00:  za + Amalijo – obl. in 
Janeza Robar
N: 5. 3.  2. postna nedelja,

sv. Olivija, mučenka
ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Marijo Šetar

DOBRO JE VEDETI

Tokrat   skušajmo  pojasniti,  zakaj
pri spokornem delu svete maše za
obrazcem  kesanja  prosimo
usmiljenja.  Zanimivo  je,  da  ne
izrečemo  le  enkrat  prošnje
"Gospod,  usmili  se",  ampak  Boga
prosimo  usmiljenja  s  trikratnim
vzklikom.  Ta  prošnji  vzklik  celo
ponovimo.
Dobro  je  vedeti,  zakaj  tako
molimo.
1. S tem hočemo poglobiti v sebi

iskreno željo, da se Bog usmili
mene grešnika; da se bolj živo
zavedamo,  da  potrebuje  vsak
od nas usmiljenja.
Premagajmo mišljenje, da je to
rutinsko  in  celo  nepotrebno
ponavljanje.

2. Razlagalci  povedo,  da  se
kristjani  s  trojnim  vzklikom
obračamo  na  Sveto  Trojico.  V
prvem  vzkliku  prosimo
usmiljenja  prvo  Božjo  osebo,
Boga Očeta. Z drugim vzklikom
"Kristus,  usmili  se"  prosimo
usmiljenja  našega  odrešenika
Jezusa.
Tretji klic "Gospod, usmili se" je
prošnja  k  Svetemu  Duhu,  ki
smo  ga  zavračali  s  svojimi
grehi.

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
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DEJAVNI SO BILI TRIJE

Evangelij prve postne nedelje nas vsako leto postavi v puščavo, kamor se
je Jezus odpravil, preden je začel svoje javno delovanje. Tam se je Jezus
poleg obilne molitve korenito postil. S tem je Jezus izražal, da hoče v vsej
predanosti izpolniti Očetov načrt odrešenja. V tej Jezusovi jasni odločitvi
se  je  hudi  duh  čutil  ogroženega,  zato  je  hotel  Jezusa  odvrniti  od
preobrazbe človeštva. Satan se Jezusu približa in ga s trikratnim napadom,
s trojno skušnjavo, želi odvrniti od začrtanega cilja. Predlaga mu, naj se
neha postiti in kamenje spremeni v  kruh ter se nasiti.  To je skušnjava
užitkov. Jezus izziv  zavrne z  besedami:  "Človek ne živi  samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust." (Mt 4,4)

Sledi druga skušnjava. Hudič mu predlaga, naj se
povzpne na vrh templja ter se vrže na tla, saj ga
bodo angeli obvarovali. To je skušnjava oblasti in
skušnjava za postavljanje, za uveljavitev. Jezus jo
zavrne in  pokaže,  da  ni  prišel  na  zemljo  delat
dejanj za potešitev človekove radovednosti.
Sledi  še  tretja  skušnjava,  ki  je  skušnjava  po
imetju in češčenju zla. Hudič Jezusu predlaga, da
mu izroči  kraljestva sveta,  v  zamenjavo pa naj
Jezus  moli  oziroma  služi  Satanu  in  njegovim
načrtom.  To  skušnjavo  je  Jezus  zelo  ostro
zavrnil.

Na odru dramatičnega dogajanja v puščavi poleg Jezusa in hudega duha
srečamo še eno osebo. Evangelist Matej zapiše, da je Sveti Duh odvedel
Jezusa v puščavo, da se pokaže zmagovita Božja moč nad silo zla. Rečemo
lahko,   da   je   Sveti   Duh   ves   čas   skušnjav   krepčal   in   podpiral   Jezusovo



človeško naravo, da je zmogla zavrniti skušnjave, ki jih je ponujal Satan.
Tako se je še bolj pokazala tesna povezanost ter zmagovita moč druge in
tretje Božje osebe.

Skušnjave  in  pogubna  dejavnost  hudega  duha  so  dejstvo  slehernega
človeškega življenja vse od greha naših prastaršev. Zavrnitev Boga v raju je
bila  nekaj  tako  hudega,  da  je  zaznamovalo  življenje  vsakega  od  nas.
Nagnjeni smo k slabemu, moralno smo krhki in ranljivi, zato nas velikokrat
bolj  pritegne zlo kot krepost.  Ta resničnost pa ne sme postati vzrok za
malodušnost v prizadevanju za življenje po evangeliju.

Kot krščeni in v veri poučeni imamo ob sebi največjo možno pomoč, to je
Svetega Duha. Že pri krstu in birmi nas je Sveti Duh okrepil s svojo močjo in
nas  razsvetlil  s  svojo  lučjo.  Božji  Duh  stopa  v  nas  še  pri  vseh  ostalih
zakramentih. V molitvi  nas navdihuje in nam podarja dobra spoznanja, da
moremo prav spoznavati in se pravilno odločati.  V boju zoper skušnjave
nismo sami, ampak imamo v sebi najboljšega pomočnika. Naša nemoč je v
tem, da premalo računamo na učinkovito prisotnost Svetega Duha in ga
preredko kličemo na pomoč.

A K T U A L N O

KJE IN KDAJ BOMO LAHKO S TRPEČIM GOSPODOM?

Vsako nedeljo bo molitev križevega pota v eni od vasi in vsak petek ob
17.30 v cerkvi.

O Z N A N I L A
VSE  SREDE v  postnem  času  bo
sveta maša tudi na Žabljeku. Božja
služba se bo začela ob 17. uri.
Udeležba naj bo sestavni del naše
priprave na veliko noč.

PRVI  PETEK  V  MARCU je  pred
nami.  V  postnem  času  ima  prvi
petek še večji pomen, saj nam še
bolj kaže na Jezusovo ljubezen, ki
se  razodeva  v  njegovem
odrešilnem trpljenju.
Vabim k Božji službi.

KRIŽEV POT ob petkih v postnem
času  molimo v cerkvi in se začne
ob 17.30. Ta petek molitev vodijo
člani ŽPS. Razume se, da je vsakdo
lepo vabljen.

OBISK  BOLNIKOV in  ostarelih,  ki
ne  morejo  v  cerkev,  je  vsak  prvi
petek v mesecu.
Tudi  na  ta  prvi  petek  sem
pripravljen  posredovati  Božji  dar
vsem, ki to sprejemate.
Vidimo se ob običajnem času.

POSTNI ČAS nam je dan za našo
duhovno  prenovo  in  utrditev  v
veri.
V  ta  namen  imamo  pobude  za
razne  akcije  in  priložnosti  za
nevidno  dogajanje  v  naših  srcih,
kar mora biti izvor za vsako vidno
dobro delo.
 Skušajmo  priti  vsaj  en  dan  v

tednu k sveti maši.
 Naj bo petek  zdržek od mesne

hrane in drugih priboljškov.
 Prihranke od manjše potrošnje

namenimo za pomoč ljudem v
deželah vojne in potresov.

 Predlagana nam je akcija 40 dni
brez  alkoholnih  pijač.  Če  ne
zmoremo  tega  predloga,  pa
uresničimo manj.

 Potrudimo  se  vsak  dan  za
molitev, če le mogoče skupaj v
družini.

Bog  naj  blagoslovi  naše
prizadevanje.

ČIŠČENJE  CERKVE v  soboto,  4.
marca,  zaupamo  župljankam  iz
KOČNEGA.
Delo  začnemo  ob  9.30  ali  po
dogovoru.
Hvala za sodelovanje.

HOŠNICA: od Čebularjevega križa do Pirševe kapele
 nedelja, 26. februar, ob 15. uri

KOČNO: od križa ob glavni cesti do cerkve
 nedelja, 5. marec, ob 15. uri

KRIŽNI VRH: po cesti (poti) do kapele ob križišču
 nedelja, 12. marec, ob 15. uri

LAPORJE: od križa pri cerkvi do pokopališkega križa
 nedelja, 19. marec, ob 15. uri

VRHOLE: od Kurnikove domačije do križa ob cesti
 nedelja, 26. marec, ob 15. uri

ŽABLJEK: po kolovozni cesti do cerkve
 nedelja, 2. april, ob 15. uri.
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MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
27. 2. 2023 – 5. 3. 2023

PONEDELJEK:
27. 2.

sv. Gabrijel ŽMB, redovnik
- ob 7.00:  za + Jožeta Slaček

TOREK:
28. 2.

sv. Roman, opat

- ob 7.00:  za + Frančiško in Franca 
Erker ter Franca in Julijano Rak

SREDA:
1. 3.

sv. Albin, škof

- ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Bračič

ČETRTEK:
2. 3.

sv. Neža Praška, opatinja
- ob 18.00:  za + Mirana Stupan

PETEK:
3. 3.

sv. Kunigunda, kraljica
– prvi petek –

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

SOBOTA:
4. 3.

sv. Kazimir, poljski kraljevič
– prva sobota –

- ob 18.00:  za + Amalijo – obl. in 
Janeza Robar

NEDELJA:
5. 3.

2. postna nedelja,
sv. Olivija, mučenka

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Marijo Šetar


