
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 28. 2.  sv. Roman, opat 
ob 7.00:  za + starše Podjed in 
brata Romana 

za rešitev sveta (g. Janez) 
T: 1. 3.  sv. Albin, škof 
ob 7.00:  za + Frančiško in Franca 
Erker 

     za Božji blagoslov (g. Janez) 
S: 2. 3.  PEPELNICA – strogi post  
ob 7.00 v župnijski cerkvi: za + 
Pepco Regoršek 
ob 8.30 v Kočnem: za + Veroniko 
Erker 
ob 17.00 na Žabljeku: za + Franca 
Kropič – 30. dan 
ob 18.00 v župnijski cerkvi: za 
Marijino varstvo (g. Janez) 
Č: 3. 3.  sv. Kunigunda, kraljica 
ob 18.00:  za + Marijo Tomec 
za + Ružo Brbre - 30. dan (g. Janez) 
P: 4. 3.  sv. Kazimir, poljski  

kraljevič, prvi petek 
ob 18.00:  za + Alojzijo Fras 

za spreobrnjenje (g. Janez)                              
S: 5. 3.  sv. Olivija, mučenka 
ob 18.00:  za + Kristino – obl. in 
Pavla Sagadin  

po namenu (g. Janez) 
N: 6. 3.  1. postna nedelja, 

sv. Fridolin, opat 
ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Stanka in Viktorijo 
Uršič 

za Božje varstvo (g. Janez) 

   CVETANA PRIOL, 
Božja služabnica            

 

Stoletnica rojstva Božje služabnice, 
19. 2. 1922, me je spodbudila, da 
na tem mestu v dveh zaporednih 
številkah Glasa župnije kratko 
predstavim lik te velike osebe. 
 

Rodila se je zgoraj navedenega leta 
v Mariboru staršema Josipu in 
Amaliji. Prvorojenki sta starša dala 
ime Cvetana.  
 

Osnovno šolo so vse tri Priolove 
deklice obiskovale pri šolskih 
sestrah, kjer so dobile dobro 
podlago in vzgojo za bodoče  
šolanje. Cvetana se je po klasični 
gimnaziji odločila za študij glasbe, 
ki ga zaradi neprestanih bolezni ni 
mogla dokončati.  
 

Nemci so pregnali njeno družino v 
Gradec. Cvetana je morala z 
drugimi študentkami na prisilno 
delo v tovarno tankov, kar je 
uničujoče vplivalo na njeno 
zdravje.  
 

Po vojni so se Priolovi vrnili v 
Maribor. Cvetana je na glasbeni 
šoli poučevala klavir, hkrati pa 
nadaljevala študij na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Leta 1947 se je 
začel križev pot njenega življenja, 
ki je trajal vse do smrti 11. 8. 1973. 
 

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. 31,  27. februar 2022,  8. nedelja med letom                                                   leto I  

 

 

DEJANJA IN BESEDE ODSEVAJO NAŠE BISTVO 
 

Najbrž vsi poznamo naš slovenski pregovor: "Česar polno je srce, to usta 
rada govore." Že po kratkem srečanju s človekom ni težko oceniti njegove 
notranjosti. Po izrečenih besedah in opazovanju dejanj je mogoče 
prepoznati notranjost človeka in njegovo srčno kulturo ali nekulturo.  
Tu lahko uporabimo resničnost Jezusovih besed iz današnjega evangelija, 
v katerem beremo: "Vsako drevo se spozna po sadu," (Lk 6,44), kajti 
besede so sad mišljenja, sad človekovega gledanja na svet in razumevanja 
dogodkov.  

 

Kdor gleda na svet z Božjo lučjo, bo 
njegovo govorjenje svetlo, spoštljivo, 
resnično, spodbudno. Kdor pa ima svoje 
telesne in notranje oči srca usmerjene le v 
zemeljske stvari, tudi v svojem govorjenju 
ne bo nič višji – bo pritlehen. Taki ljudje so 
zmožni žaljivih besed, besed zavisti in laži. 
Besede takih vse poteptajo v blato, vse 
zamorijo. Vsi, ki jih pogosto poslušajo, 
kmalu po slišanem postanejo zamorjeni in 
črnogledi. 

Sodobna pisateljica in profesorica Berta Golob, žena žlahtnega srca v 
polnem pomenu besede, ima v svoji knjižici Daljave prihodnosti, 
nekakšnem "pismu mladim", poglavje z naslovom Govorica te izdaja (tako 
so rekli služabniki velikega duhovnika apostolu Petru, ko so mu hoteli 
povedati, da je učenec Jezusa Kristusa). Pisateljica mladim postavlja v 
premislek: "Si se že kdaj vprašal, kako se pravzaprav izražaš? Kakšen je 
slog   sporazumevanja   pri   vas   doma?   Se   obmetavate   z   žaljivkami?   Ali  



dosegate svoje namene z grobimi zapovedmi in ukazi ali s prijazno besedo 
in nasvetom? Se nad tvojim domom kdaj razkadi gosta megla kletvin? Kako 
se pogovarjaš s sovrstniki? 
 

Zapisana vprašanja Berte Golob ne veljajo le mladim v razmislek. Če smo 
iskreni, vemo, da je veliko podlega in nizkotnega govorjenja med vsemi 
generacijami, celo med otroci. Zgoraj zapisana vprašanja so postavljena v 
razmislek nam vsem. Še bolj veljajo nam odraslim, kajti otroci in mladi se 
od nas učijo kulture ali nekulture govorjenja.  
 

V nekdanji molitvi kesanja na začetku maše smo pred Bogom priznavali, da 
smo "veliko grešili v mislih, besedah in dejanjih". Po bogoslužni prenovi  
prosimo Boga odpuščanja po novem obrazcu, grešimo pa še vedno po  
starem. In to zelo veliko v besedah! 
 

Jezusove besede "Iz preobilja srca govorijo namreč njegova (človekova) 
usta," naj nam bodo močna spodbuda v prizadevanju za našo notranjo 
žlahtnost, ki se bo odražala v naših besedah. 

 

A K T U A L N O 
  

CERKVENA STOLNINA 
  

So ljudje, ki več ne poznajo teh besed. Gre namreč za predlagani 
prispevek, ki ga najemniki cerkvenih sedežev v začetku leta poravnajo v 
cerkveno blagajno. To je eden od načinov zbiranja potrebnih sredstev, ki 
jih župnija potrebuje za svoje vzdrževanje, in je star že stoletja. Poleg 
poravnave tekočih položnic in drugih tekočih izdatkov (za te stvari bi še 
nekako zadoščala nedeljska puščica) so vedno potrebna večja in manjša 
obnovitvena dela. Vsak dobronameren človek vidi te potrebe in ve, da   
dodaten vir dohodka še kako prav pride. 
 

Drugo nedeljo v marcu bosta ključarja naše cerkve po maši pobirala 
stolnino. Predlagani prispevek je 20 evrov na sedež. Kdor tega ne zmore, 
naj prispeva po svojih zmožnostih. 
 

Če pogledamo cerkvene sedeže, vidimo, da je pod marsikje dotrajan in ga 
bo v prihodnjih letih potrebno zamenjati. Že sedaj se je dobro na to 
obnovo pripravljati. Vljudno naprošam vse najemnike sedežev v cerkvi, da 
poravnate stolnino, in se vsakemu iskreno zahvaljujem. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 

PEPELNICA je dan, ko Cerkev 
vstopa v sveti postni čas. Spada 
med najpomembnejše  dneve v 
cerkvenem letu, zato ga je treba 
resno vzeti. 
 

To  najprej pokažemo z udeležbo 
pri sveti maši, kjer se v znamenje 
spokornosti damo pepeliti. Da bi 
to bilo omogočeno večjemu 
številu župljanov, bodo na 
pepelnico v župniji svete maše: 
 

 župnijska cerkev: ob 7. uri in ob 
18. uri, 

 

 v Kočnem: ob 8.30, 
 

 na Žabljeku: ob 17. uri.  
 

Lepo vabljeni, da povezani v 
občestvo stopimo na pot 
odrešenja za Kristusom.  
 

Tudi otroci naj pridejo, saj imajo 
počitnice. 
 
PRVI PETEK v mesecu je posvečen 
svetemu Srcu Jezusovemu in 
molitvi za vero in ljubezen v 
družinah.  
 

Vabljeni k sveti maši in pobožnosti 
prvega petka. 
 
OBISK BOLNIKOV s podelitvijo 
svetih zakramentov je na prvi 
petek v mesecu.  
 

K župljanom, ki to želite, bom 
stopil ob ustaljenem času. 

 POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA je 
ena izmed najbolj obiskanih 
ljudskih pobožnosti, ki je tudi 
marsikje lepo sprejeta. S to 
molitvijo nekoliko vračamo Jezusu 
ljubezen, s katero nas je odrešil.  
 

Vse župljane lepo vabim, da se 
molitve križevega pota radi 
udeležujete. 
 
KRIŽEV POT bomo v naši župniji 
molili: 
 

 VSAK PETEK v cerkvi ob 17.30. 
Ta dan k molitvi vabim skupine, 
ki naj bi obstajale v župniji. 
ČLANI ŽUPNIJSKEGA SVETA naj 
vodijo molitev na prvi postni 
petek. 

 

 VSAKO NEDELJO bomo ob 15. 
uri molili križev pot v določeni 
vasi pri kapeli ali križu, kjer bo 
to možno.  
Na prvo postno nedeljo, 6. 
marca, bo molitev po poti do 
Kolarjeve kapele v Hošnici.  
Vabljeni v lepem številu, zlasti 
vaščani Hošnice. 

 

Molitev križevega pota k vaškim 
znamenjem je praksa preteklosti 
in je marsikje tudi danes obiskana 
in doživeta. Zaradi duhovne koristi 
župljanov jo predlagam in vabim k 
udeležbi. 
 

Upam, da bo zdravje dopuščalo. 




