
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 2. 1.  sv. Bazilij Veliki, škof

ob 7.00:  za + Štefana, Roziko in 
Romana Mlaker

T: 3. 1.  sv. Genovefa Pariška,
redovnica

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

S: 4. 1.  sv. Angela Folinjska,
redovnica

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Bračič – 30. dan

Č: 5. 1.  sv. Emilijana (Milena),
devica

ob 17.00:  za + župnika Janeza 
Osvald – 8. dan

P: 6. 1.  Gospodovo razglašenje –
sveti trije kralji, slovesni praznik

– prvi petek –

ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc

ob 17.00:  za + Marinko Jerič

PROSTOR ZA NOVO VSEBINO

V župnijskem listu, še bolj kakor v
drugih,  mora biti mesto za stalne
vsebine,  kot  so:  duhovna  misel,
napoved  dogodkov,  napovedani
mašni  nameni.  Nekatere  vsebine
pa  se  lahko  za  nekaj  časa
umaknejo  novim.  Župnijski  list  je
namenjen  tudi  posredovanju
določenega  znanja,  ki  naj  bi  ga
imeli  kristjani  glede  vere  in
izražanja le-te.

Na  decembrski  seji  župnijskega
pastoralnega  sveta  smo  se
pogovarjali,  da  za  nekaj  časa
opustimo  razdelek  z  naslovom
Svetnik tedna. Na tem mestu pa bo
kratek zapis z naslovom DOBRO JE
VEDETI.  Skozi  leto  2023  bomo
lahko prebrali,  kaj naj bi vedeli in
upoštevali  pri  naših  skupnih
bogoslužnih dejanjih.

Zapisi  v  tej  smeri  niso  toliko
predlog  župnika,  ampak  se
ujemajo s poudarki, ki jih je določil
naš nadškof. On želi, da v pripravi
na  sveto  leto  2025  verni
poglobimo  razumevanje  svete
maše  in  našega  sodelovanja  pri
njej.  Na dekanijski rekolekciji  smo
duhovniki  sprejeli  zamisel,  da  naj
temu služi tudi župnijsko glasilo.

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU
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BOGATA VSEBINA PRAZNIKA

V  cerkvenem  koledarju  je  nekaj  nedelj  in  praznikov,  ki  imajo  več
vsebinskih  poudarkov.  Med  take  spada  prvi  dan  novega  leta.  Prvega
januarja  zaključujemo božično osmino, podelitev imena betlehemskemu
Detetu. Nadalje je to praznik Marije, svete Božje Matere, in dan miru. Vsi
ti poudarki so pomembni za naše življenje, zato je dobro, da zanje vemo
in  lahko  o  njih  razmišljamo.  Ne  moremo  pa  vsemu  odmeriti  enake
pozornosti in se z enako močjo poglobiti v njihovo sporočilo. Zato se eno
leto osredotočimo bolj v eno sporočilo, naslednje pa v drugo.

Tokrat se malo več ustavimo ob Božji Materi. O
njej,  ki  je  z  vso  močjo  doživljala  učlovečenje
Božjega  Sina  in  s  čisto  materinsko  ljubeznijo
negovala  Božje  Dete,  je  evangelist  zapisal
koristen  podatek.  V  evangeljskem  odlomku,
določenem  za  današnji  praznik,  beremo:
"Marija  pa  je  vse  te  besede  ohranila  in  jih
premišljevala v svojem srcu." (Lk 2,19)
Katere  besede?  Gre  za  besede,  ki  so  jih
povedali pastirji,  ki  so na božični dan v hlevu
obiskali sveto Družino.

Tam  so  oskrbniki  črede  pripovedovali  o  obisku  angela  in  njegovem
sporočilu,  da  je  otrok,  rojen  v  njihovi  bližini,  obljubljeni  in  poslani
Odrešenik človeštva. Marija je angelovo sporočilo povezala z angelovim
oznanjenjem v Nazaretu. Ob pripovedovanju pastirjev je bolj vedela, da je
otrok,  ki  ga je  rodila,  res  sin Boga Očeta.  Spoznavala je,  da je  ona na
enkraten način pritegnjena v načrt odrešenja. Najbrž je pomislila, kako bo



S: 7. 1.  sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik

– prva sobota –

ob 17.00:  za + Jožeta Slaček

N: 8. 1.  Nedelja Jezusovega krsta,
sv. Severin Noriški, opat

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Marijo in vse rajne 
iz družine Jerovšek

Uredil in razmnožil Župnijski urad
sv. Filipa in Jakoba v Laporju,

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

izpolnjevala vlogo matere ob tem otroku.

Sedaj je Marija vedela, da se je čas Božjih obljub spremenil v uresničevanje
tega, kar si je Bog zamislil za rešitev človeškega rodu.

Marija  takrat  ni  rekla:  "Sedaj  vse  razumem.  Vse  mi  je  jasno.  Gremo
naprej." Vedela  je,  da  je  pritegnjena  v  veliko  skrivnost  odrešenja.  S
premišljevanjem vseh dotedanjih dogodkov in sporočil se je pripravljala na
izpolnjevanje  svoje  naloge.  Njeno  premišljevanje  ni  bilo  navadno
sanjarjenje, ampak je bilo molitev, je bilo zahvaljevanje za Božji poseg v
zgodovino človeštva, je bilo poglabljanje v velike reči, ki jih Bog uresničuje.
Marijino premišljevanje je bila prošnja, da bi dobro izpolnila svojo vlogo za
odrešenje človeštva.

Nakazana Marijina duhovna dejavnost je tudi nam v pouk. O tem pa ob
drugi priložnosti.

OB VSTOPU V NOVO LETO VOŠČIM VSEM ŽUPLJANOM
ZDRAVJA, MIRU, SREČE IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA V OSEBNEM,

DRUŽINSKEM IN OBČESTVENEM ŽIVLJENJU.
TO SE BO LAŽJE URESNIČILO,

ČE BOMO POGOSTO PREMIŠLJEVALI PRED BOGOM.
župnik

A K T U A L N O

O Z N A N I L A

OB  SMRTI  IN  POGREBU
zaslužnega  nekdanjega  župnika
Janeza  Osvalda  čutim  prijetno
dolžnost,  da  tudi  v  župnijskem
glasilu  zapišem  iskreno  zahvalo
vsem, ki ste sodelovali.
Kot  njegov  naslednik  se
zahvaljujem  članom  župnijskega
sveta,  ključarjem  in  drugim
sodelujočim  za  vsa  opravljena
dela. Hvala vsem, ki ste sodelovali
pri  pogostitvi.  Bog  povrni
cerkvenim  pevcem  za  petje  pri
maši in na pogrebu.
Hvala  gasilcem za  posojene  mize
in  za  usmerjanje  vozil  na
parkirišča. Hvaležen sem pogrebni
službi  Negra  za  spoštljivo
opravljene  storitve.  Hvaležnost
izražam  vsem,  ki  ste  v  teh  dneh
molili  za  rajnega  župnika  in  ga  v

PRAZNIK,  KI  SOVPADA s  prvim
petkom, ni ovira, da bi bolniki na
svojem  domu  ne  prejeli  svetih
zakramentov.
Tiste,  ki  to  sprejemate,  vas  bom
ob ustaljenem času obiskal in vam
prinesel svete zakramente.

SLOVESNI  BLAGOSLOV  VODE v
čast  svetim trem kraljem je  med
kristjani  od  nekdaj  upoštevan.
Verni  dajemo  tako  blagoslovljeni
vodi  posebno  mesto,  zato  si  jo
priskrbi  vsaka  verna  hiša.  Vodo
bomo slovesno blagoslovili na sam
praznik pred jutranjo sveto mašo,
potem si jo boste lahko natočili.

VEROUČENCI  imajo  tudi  prvi
teden  v  januarju  počitnice.
Namesto veroučne ure ste otroci



OSEBNOST ŽUPNIKA JANEZA OSVALDA

Ob  pogrebu  upokojenega  župnika  smo  slišali  besede,  ki  so  izražale
plemenito osebnost človeka in duhovnika.

Janez Osvald se je rodil 25. 10. 1940 v Gornji Radgoni. Po končani osnovni
šoli  je  odšel  v  Džakovo,  kje  se  je  izobraževal  in  vzgajal  za  duhovniško
poslanstvo.  Leta  1966  ga  je  na  Petrovo  v  mariborski  stolnici  škof  dr.
Maksimilijan  Držečnik  posvetil  v  duhovnika.  Od  leta  1967  do  1991  je
opravljal duhovniško službo v različnih krajih v Makedoniji in na Kosovu. Po
vrnitvi v Slovenijo je bil postavljen za župnika v Laporju, kar je opravljal
polnih 30 let.

Rajni župnik se je odlikoval v globoki duhovnosti, v zavzetem služenju, v
skromnosti in vedrini. Zaradi teh in drugih odlik je bil povsod priljubljen. To
je  potrdilo  tudi  zadnje  slovo.  Iz  prejšnjih  župnij  delovanja  je  prišlo  na
pogreb preko 150 hvaležnih vernikov in veliko število Laporčanov. Cerkev
že dolgo ni bila tako polna in dolgo več ne bo, kakor je bila 27. 12. 2022, ko
smo se od njega poslovili.

letu  po  upokojitvi  obiskovali  v
njegovem stanovanju in mu s čim
postregli.
Sveta maša kot osmina za + Janeza
bo  v  četrtek,  5.  januarja,  ob  17.
uri. Radi pridite.

GOSPODOVO  RAZGLAŠENJE ali
praznik  svetih  treh  kraljev
obhajamo v petek, 6. januarja.  To
je  tretji  največji  božični  praznik,
zato  vas  vabim,  da  ga  tako
obeležimo. Sveta maša je ob 7. uri
in ob 17. uri.

in starši povabljeni v petek k sveti
maši.  Lepo  bo,  če  boste  na  ta
praznik  prinesli  k  jaslicam
hranilnike  s  prihranki  za  lačne
otroke. Tako je drugje in tako ste
tudi vi kralji.
Veroučna šola odpre svoja vrata v
ponedeljek,  9. januarja.

OBISK DRUŽIN V TEM TEDNU
Hošnica: v ponedeljek in torek
Laporska Gorca: v četrtek
Dolgi Vrh: v soboto

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
2. 1. 2023 – 8. 1. 2023

PONEDELJEK:
2. 1.

sv. Bazilij Veliki, škof

- ob 7.00:  za + Štefana, Roziko in 
Romana Mlaker

TOREK:
3. 1.

sv. Genovefa Pariška,
redovnica

- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

SREDA:
4. 1.

sv. Angela Folinjska, redovnica

- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Bračič – 30. dan

ČETRTEK:
5. 1.

sv. Emilijana (Milena), devica

- ob 17.00:  za + župnika Janeza Osvald 
– 8. dan

PETEK:
6. 1.

Gospodovo razglašenje –
sveti trije kralji,
slovesni praznik

– prvi petek –

- ob 7.00:  za + Frančiško Ogrinc

- ob 17.00:  za + Marinko Jerič

SOBOTA:
7. 1.

sv. Rajmund Penjafortski,
duhovnik

– prva sobota –

- ob 17.00:  za + Jožeta Slaček

NEDELJA:
8. 1.

Nedelja Jezusovega krsta,
sv. Severin Noriški, opat

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Marijo in vse rajne iz 
družine Jerovšek


