
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 7. 2.  sv. Rihard, kralj 
 

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

 

T: 8. 2.  sv. Hieronim Emiliani,  
redovnik, 

Prešernov dan 
 

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj 
     po namenu (g. Janez) 

 

S: 9. 2.  sv. Apolonija, mučenka  
 

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel 
k Brezmadežni (g. Janez) 

 

Č: 10. 2.  sv. Sholastika, devica 
 

ob 18.00:  za + Pepco Regoršek 
po namenu (g. Janez) 

 

P: 11. 2.  Lurška Mati Božja,  
svetovni dan bolnikov in 

zdravstvenih delavcev 
 

ob 18.00:  za zdravje in Božjo 
pomoč bolnikom 

po namenu (g. Janez)                              
 

S: 12. 2.  sv. Humbelina, redovnica 
 

ob 18.00:  za + Marijo Žišt 
po namenu (g. Janez) 

 

N: 13. 2.  6. nedelja med letom, 
sv. Jordan Saški, redovnik 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Marijo – obl. in 
Ivana Merc in starše Dorič 

po namenu (g. Janez) 
 

   SVETNIK TEDNA – 10. februar            
 

Sveta Sholastika je bila sestra 
dvojčica ustanovitelja zahodnega 
meništva sv. Benedikta. Že kot 
otrok se je posvetila Bogu in poslej 
življenje posvetila samo Bogu. Za 
velike duhovne cilje jo je  
navduševal brat Benedikt. Ko je ta 
ustanovil samostan  na gori Monte 
Cassinu, ga je sestra Sholastika 
prosila, da bi tudi ona smela živeti 
po pravilih meniškega reda. 
Benedikt ji je ustregel. Ob vznožju 
hriba ji je dal zgraditi samostan in 
njo imenoval za prvo opatinjo. 
Na bližnji samostanski pristavi sta 
se enkrat na leto srečala in se 
pogovarjala o Božji ljubezni. 
Nekega dne sta se brat in sestra 
pogovarjala velik del dneva. Ob 
koncu dneva je Sholastika brata 
prosila: "Prosim te, to noč me 
nikar ne zapuščaj, da se bova do 
jutra pogovarjala o veselju 
nebeškega kraljestva." Brat je 
sprva nasprotoval sestrinemu 
predlogu, a je končno privolil. Bog 
je njeno prošnjo potrdil. Nastal je 
močan vihar in naliv, da bratu ni 
bilo mogoče oditi iz samostana. 
Dan za tem se je Benedikt vrnil v 
samostan, Sholastika pa je 10. 
februarja odšla k Bogu. 
 

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. 28,  6. februar 2022,  5. nedelja med letom                                                      leto I  

 

 

PRIŽNICA NA ČOLNU 
 

Evangeljsko poročilo, ki ga danes prebiramo pri nedeljski maši, nas je iz 
nazareške shodnice prestavilo na obalo Genezareškega jezera. Dve nedelji 
smo napreč slišali o Jezusovem nastopu v nazareški shodnici in odzivu 
rojakov na njegovo učenje. Danes pa sveti Luka poroča, da je Jezus stal ob 
jezeru in o množici, ki je želela poslušati Božjo besedo. Evangelist je 
zapisal: "Stopil je (Jezus) v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in 
Simona prosil, naj odrine od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna." (Lk 
5,3). Neobičajno je bilo, da je učitelj uporabil ribiški čoln in iz njega učil. 
Tudi tedanji pismouki so Božjo besedo razlagali v shodnicah in sinagogah. 
Jezus pa iz čolna oznanja svojo blagovest.  

 

Jezus je s tem pokazal, da je Božjo besedo 
potrebno oznanjati na vsakem kraju, kjer so 
zbrani ljudje. Božje sporočilo je potrebno 
razglašati na vsakem kraju, ker Bog hoče 
nagovoriti ljudi ob različnih priložnostih in v 
različnih situacijah. Evangeljski zapisi nam na 
številnih mestih pokažejo to Jezusovo ravnanje.  
On je evangelij oznanjal v zasebnih hišah, na 
mestnih trgih, na vaških poteh, med polji, ob 
slovesu od umrlih, obdan z množico in pri 
srečanjih s posamezniki. 

Njegova prižnica je povsod. Jezus je hotel, da njegovo sporočilo doseže 
mnoge ljudi, zato ob vsaki priložnosti nagovori prisotne. Po Jezusovem 
zgledu in naročilu ima Cerkev nalogo, da v različnih okoliščinah in krajih 
oznanja Božjo besedo. Ta dolžnost je za marsikoga nenavadna in je bila 
večkrat od različnih ideologij in sistemov ovirana. 



Cerkev v zavesti svojega poslanstva posnema svojega ustanovitelja in bere 
ter razlaga Božjo besedo pri maši, pri veroučnih srečanjih, na duhovnih 
vajah, pri delavnicah molitve in življenja, ob blagoslavljanju oseb in svetih 
znamenj ter dobrin našega življenja.  
Zakaj Cerkev ob tako različnih priložnostih oznanja Božje sporočilo? Tako 
naročilo je prejela od samega Ustanovitelja. Jezus je namreč apostolom 
naročil: "Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor 
bo veroval in bo krščen, bo zveličan." (Mr 16,15) Cerkev hoče biti zvesta 
svojemu Gospodu in zavedna svojemu poslanstvu, zato požrtvovalno 
oznanja evangelij. S tem pa Božjega sporočila nikomur ne vsiljuje, ampak 
daje vsakemu možnost, da spoznava Božje razodetje in po njem oblikuje 
svoje življenje.  
Ob ponudbi te velike duhovne dobrine si prizadevajmo za odprtost duha, 
da bomo Božji besedi radi prisluhnili in po njenem sporočilu oblikovali 
svoje življenje. 

 

A K T U A L N O 
  

ODMEV NA PASTORALNI OBISK DRUŽIN 
  

Po uvodnem pozdravu in povabilu je duhovnik izrekel sledečo molitev: 
Gospod Jezus Kristus, živel si v družini in doživljal toplino človeške 
ljubezni. Tudi v tem domu hočeš prebivati: po besedi, ki nam jo govoriš, 
po zakramentih, ki jih deli Cerkev, po duhovniku, ki ga ti pošiljaš, in po 
ljubezni, v katero naj vključimo vse ljudi. Blagoslovi to družino in ostani 
vedno z njo. Amen. 
V božičnem času sem stopil skoraj k 200 vratom. V mnogih primerih ste  
me sprejeli, da smo v zbrani molitvi častili Boga in prosili za njegovo 
varstvo. Za ta lepa srečanja in spoznavanja se vam zahvaljujem. Po vaših 
namenih bom v torek, 8. februarja, daroval sveto mašo. Primerilo se je, da  
do srečanja ni prišlo, česar ne bom komentiral. V nekaj primerih ste 
povedali, da boste sporočili (verjetno zaradi bolezni), kdaj vas lahko 
obiščem. Bogoslužje smo sklenili s sledečo molitvijo. 
Tebe Boga ponižno prosimo za to družino, za ta njihov dom in njihove 
stvari. Blago+slovi jih in obdari z nebeško milostjo, z zdravjem in 
medsebojno ljubeznijo. Sveti angeli in Marijina priprošnja naj vas 
spremljajo na poti življenja. Amen. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

PREŠERNOV DAN je praznik 
slovenske kulture. Te je sposoben 
samo človek kot misleče bitje in 
zaradi svoje bogupodobnosti. 
 

Za nas kristjane bi naj bil ta 
praznik pomemben dan.  
 

Praznik je priložnost za razmislek, 
kako gojimo in ohranjamo kulturo, 
kako to vrednoto posredujemo 
mladim.  
 

Tudi molitev je izraz kulture in je 
potrebna za obstoj vsakodnevne 
uporabne kulture. 
 
GOD LURŠKE MATERE BOŽJE 
obhajamo 11. februarja. Ta dan je 
sveti papež Janez Pavel II. razglasil 
za svetovni dan bolnikov in 
zdravstvenih delavcev. Hotel je, da 
bolezen in nemoč sprejmemo v 
duhu vere, vsem zdravstvenim 
delavcem pa je hotel izraziti 
spoštovanje in hvaležnost za 
njihovo služenje. 
 

Vabim vas, da se na ta dan 
udeležimo svete maše in po Mariji 
povežimo trpeče s Kristusom. 
 
ZUNANJE PRAZNOVANJE dneva 
bolnikov marsikje praznujejo na 
nedeljo. Tudi pri nas predlagam in 
vabim, da bi v nedeljo pripeljali 
bolne in ostarele, ki to zmorejo, k 
sveti maši, zlasti ob 10. uri.  

 
 

Ti naj pristopijo k sveti spovedi, k 
svetemu obhajilu in prejemu 
bolniškega maziljenja. Ta sveti  
zakrament ni za smrt, ampak za 
pomoč v bolezni. 
 

Prav tako vabim k sveti maši 
zdravstvene delavce, ki vam je ta 
praznik namenjen. 
 

Lepo, da se povežemo med seboj 
in z Bogom, ko nas življenje 
povezuje. 
 
ŠKOFIJSKO POSTNO ROMANJE že 
vrsto let organizira turistična 
agencija ARITOURS pod duhovnim 
vodstvom nadškofa Alojzija Cvikla.  
 

Romanja potekajo pred tiho 
nedeljo, letos 1. in 2. aprila. 
Romarska pot bo potekala po 
Vojvodini. Cena vožnje in 
organizacijskih uslug je 149 evrov. 
 

Več informacij dobite v župnijski 
pisarni, kjer prejmete program 
romanja s kraji postankov. 
 
MOHORJEVE KNJIGE lahko 
naročite v februarju za leto 2023.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Po prednaročniški ceni dobite pet 
knjig za 68 evrov. 




