
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 6. 2.  sv. Pavel Miki, duhovnik
ob 7.00:  za + Jožeta Golob in 
Julijano Najdenič

T: 7. 2.  sv. Rihard, kralj

ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc

S: 8. 2.  sv. Jožefina Bakhita,
sužnja,

praznik kulture
ob 7.00:  za + Rudolfa Vajnhandl

Č: 9. 2.  sv. Apolonija, mučenka
ob 18.00:  za + Terezijo Petek

P: 10. 2.  sv. Sholastika, devica
ob 18.00:  za + Marinko Jerič

S: 11. 2.  Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

in zdravstvenih delavcev

ob 18.00:  za + duhovnika Janeza 
Osvald

N: 12. 2.  6. nedelja med letom,
sv. Humbelina, redovnica

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Ivana in Matildo 
Bračun

DOBRO JE VEDETI

Dobro  je  poznati vrednost  priti  v
cerkev  vsaj  nekaj  minut  pred
začetkom  svete  maše.  Zapisati
povabilo,  da  vstopimo  vsaj  nekaj
časa  pred  mašo,  je  seveda
premalo.   Vsak  mora  premisliti  o
vrednosti te spodbude in spoznano
začeti uresničevati.

Čas  med  prihodom v  svetišče in
pristopom  mašnika  k  oltarju  je
namenjen umiritvi (sodelovanje pri
molitvi rožnega venca ni ovira).

Dobro  je  dati  kakšen  poseben
namen udeležbi pri maši: kaj bom
Bogu  tokrat  izročil;  za  koga  bom
posebej namenil svoje sodelovanje
pri dogajanju. Koristno je premisliti
svoje življenje in dejanja minulega
tedna,  potem  bomo  lažje  prav
načrtovali svojo prihodnost.

Želim  vam  in  sebi,  da  bi  odkrili
dragocenost  časa  za  pripravo  na
sveto mašo, potem v cerkvi ne bo
dolgočasja  in  od  Božje  službe
bomo  več  odnesli  za  življenje.
Spodbujajmo  se  v  tej  smeri,  tudi
mlade in otroke.

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. 80,  5. februar 2023,  5. nedelja med letom                                                     leto II

KAJ POMENI BITI SOL, BITI LUČ?

Še nekaj prihodnjih nedelj nam bo Cerkev posredovala Jezusov govor na
gori.  Kajti  Gospodov  nagovor  ne  obsega  samo  stavke  blagrov,  ampak
veliko več. Ob branju celotnega nagovora spoznamo, kako je Božji učitelj
opredelil ali zarisal program kristjanovega življenja in poslanstva.
V  današnjem  odlomku  nam  Jezus  pove,  kakšno  vlogo  imamo  njegovi
učenci v svetu. Primerja nas dvema tvarinama, ki jih nujno potrebujemo in
nista sami sebi namenjeni, na drugi strani pa sta nujni za naš obstoj in
življenje. Preprosto nam pravi: "Vi ste luč…, vi ste sol." (Mt 5,13-16)

Najprej  pomislimo,  da  je  v  polnem
pomenu besede LUČ Jezus sam. V njem
ni nikakršne teme in megle.
On  je  tudi  SOL,  ker  daje  vsemu  pravi
okus in vse varuje pred pokvarjenostjo
in  propadanjem.  Mi  pa  smo to  lahko,
ker smo ustvarjeni po njegovem vzorcu,
in  še  bolj,  če  smo  z  njim  zavestno
povezani. Njegova  milost  nas
razsvetljuje  in  krepi,  da  moremo
uresničevati svoje poslanstvo v svetu po
Božji zamisli.

Kot zapisano: niti sol niti luč ne služita sami sebi, ampak nam. Tudi naše
prizadevanje za življenje po evangeliju ni  namenjeno naši  samohvali  in
samovšečnosti. Svetniki se niso bahali s svojimi krepostmi in dobrimi deli,
ampak so prav delali, ker so se zavedali, da jim je Učitelj naročil: "Tako naj
sveti vaša luč pred  ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega
Očeta, ki je v nebesih." (Mt 5,16)



To Jezus pričakuje od vsakega svojega učenca, ki naj bo njegov sodelavec
pri gradnji Božjega kraljestva na zemlji. Kristjanovo poslanstvo je "biti luč,
biti sol", kar smo lahko v polnosti samo v povezavi z Jezusom, ki je  "luč
sveta".  V  kolikor  nas  on  presvetli,  lahko  tudi  mi  svetimo.  Če  nas  on
"začini", lahko dajemo dober okus našemu sobivanju in našim dejanjem.

Jezus  opozori  pred  pokvarjenostjo  soli.  Pove,  da  pokvarjena  sol  ni  za
drugo, kakor da se proč vrže. Sol, če naj vrši svojo nalogo, mora ohraniti
svojo ostrino. Prav tako moramo kristjani paziti, da ne postanemo medli
kakor osoljena voda. Tudi luč mora biti svetla in ne bleda kakor lunina
svetloba.

Prepoznavno življenje po evangeliju lahko druge napoti k Jezusu, ki je sicer
človek kot mi, a povsem drugačen, ker je Božji in nobene teme ni v njem.

A K T U A L N O

DOGODKI IN DEJANJA V ŽUPNIJI V LETU 2022

Ta pogled nazaj bi bolj sodil v drugo številko letošnjega Glasa župnije. Bilo
pa je več vsebin za zapis na tem mestu, zato je nekoliko zamika.

Poleg  rednega  pastoralnega  dela,  ki  ga  imamo  za  samoumevnega,  a
zahteva neprestano delo, je vredno omeniti tele dogodke.

 Po nekajletnem premoru je 27. avgusta skupina župljanov organizirano
romala na Brezje, v Braslovče, v Griže in na Češnjice.

 Skupina  molivcev  je  drugo  soboto  v  septembru  sodelovala  pri
molitvenem shodu za duhovne poklice na Ptujski Gori in obiskala nekaj
svetišč na Dravskem polju.

 Obeležili  smo 80-letnico mučenja in ustrelitve nekdanjega laporskega
kaplana  Mihaela  Grešaka.  V  nedeljo,  16.  oktobra,  je  bila  v  cerkvi
spominska sveta maša in odkritje spominske plošče na župnišču.

 Zadnje dni leta smo se poslavljali od zaslužnega župnika Janeza Osvalda
ter njegovo telo položili na tukajšnjo Božjo njivo.

V materialnem oziru smo nekaj postorili v naših treh cerkvah. Tako nobena
od njih ni bila zapostavljena.

Bogu hvala za vse storjeno in hvala vsem sodelujočim.

O Z N A N I L A
PO  PREMORU  POUKA  V  ŠOLI in
veroučnih srečanj se v ponedeljek,
6.  februarja,  nadaljuje  reden
verouk za vse obstoječe skupine.
Katehetje  spodbujamo  mlade  in
starše  za  reden  obisk  in  za
sodelovanje pri delu ter za reden
obisk svete maše.

PREŠERNOV  DAN je  v  Sloveniji
praznik  kulture.  Ta  vrednota  je
zelo povezana z  našim življenjem
in  verskim  življenjem.  Prav  z
življenjem po evangeliju izražamo
kulturo  v  samih  temeljih  našega
bivanja.
Praznujmo dan z razmišljanjem, z
dobro besedo in molitvijo.

SPOMIN NA MARIJINO
prikazovanje  v  Lurdu  ima  v
cerkvenem koledarju svoje mesto.
Praznujemo ga 11. februarja. Sveti
papež Janez Pavel II. je god Lurške
Matere  Božje  določil  za  svetovni
dan  bolnikov  in  zdravstvenih
delavcev.

SVETOVNI  DAN  BOLNIKOV ne
nagovarja  le  bolnih  in  tistih,  ki
zanje kakorkoli skrbijo, ampak vse
nas.
Bolj  zdravi  smo poklicani,  da  jim
pomagamo  nositi  križ  bolezni  in
nemoči.

Hkrati  pa  se  ob  dnevu,
posvečenem preizkušanim, učimo
sprejemati lastne težave.

V  ŽUPNIJI  SE  BOMO  povezali  v
skupnem  praznovanju  bolniki,
zdravstveni  delavci  in  manj  bolni
ter stari v nedeljo, 12. 2., pri sveti
maši ob 10. uri.

PROGRAM  PRAZNOVANJA je
naslednji:
 ob 9.30 zbiranje, rožni venec in

spovedovanje,
 ob  10.  uri  sveta  maša,  med

katero  bo  delitev  zakramenta
bolniškega maziljenja,

 po  sveti  maši  druženje  ob
cerkvi  s  toplim  napitkom  in
pecivom.

Vse  bolne  in  ostarele  v  župniji
lepo  vabim,  da  se  srečanja
udeležite in se duhovno okrepite.

SPOŠTOVANI ZDRAVSTVENI
DELAVCI,  tudi  vas  lepo  vabim  k
udeležbi  in  sodelovanju  pri  sveti
maši.
Na  vaše  nesebično  delo  bomo
skupaj  klicali  Božji  blagoslov.
Zaradi  lažjega  sodelovanja  vas
naprošam, da sedete v prve klopi
v cerkvi.





MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
6. 2. 2023 – 12. 2. 2023

PONEDELJEK:
6. 2.

sv. Pavel Miki, duhovnik

- ob 7.00:  za + Jožeta Golob in Julijano 
Najdenič

TOREK:
7. 2.

sv. Rihard, kralj
- ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc

SREDA:
8. 2.

sv. Jožefina Bakhita, sužnja,
praznik kulture

- ob 7.00:  za + Rudolfa Vajnhandl

ČETRTEK:
9. 2.

sv. Apolonija, mučenka
- ob 18.00:  za + Terezijo Petek

PETEK:
10. 2.

sv. Sholastika, devica
- ob 18.00:  za + Marinko Jerič

SOBOTA:
11. 2.

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

in zdravstvenih delavcev

- ob 18.00:  za + duhovnika Janeza 
Osvald

NEDELJA:
12. 2.

6. nedelja med letom,
sv. Humbelina, redovnica

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Ivana in Matildo 
Bračun



URNIK
ČIŠČENJA  IN
 KRAŠENJA

CERKVE  V  LAPORJU
NASELJE DATUM

HOŠNICA Sobota, 4. februar ob 9.30
DOLGI VRH Sobota, 18. februar ob 9.30
KOČNO Sobota, 4. marec ob 9.30
KRIŽNI VRH Sobota, 18. marec ob 9.30
LAPORJE – VAS Sreda, 5. april ob 9.30
LAPORSKA GORCA Sobota, 22. april ob 9.30
STARŠI PRVOOBHAJANCEV Sobota, 13. maj ob 9.30
LEVIČ Sobota, 27. maj ob 9.30
RAZGOR Sobota, 10. junij ob 9.30
VIDEŽ Sobota, 24. junij ob 9.30
VRHOLE Sobota, 8. julij ob 9.30
ZG. BREŽNICA Sobota, 22. julij ob 9.30
ŽABLJEK Sobota, 5. avgust ob 9.30

ČISTA IN UREJENA CERKEV JE OGLEDALO ŽUPLJANOV!


