
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 23. 1.  sv. Ildefonz, škof
ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

T: 24. 1.  sv. Frančišek Saleški,
škof

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

S: 25. 1.  Spreobrnitev apostola
Pavla

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

Č: 26. 1.  sv. Timotej in Tit, škofa
ob 17.00:  za + Frančiško Onič

P: 27. 1.  sv. Angela Merici, devica

ob 17.00:  za + Ivana Bevc

S: 28. 1.  sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik

ob 17.00:  za + Marijo in Franca 
Širovnik in sorodnike

N: 29. 1.  4. nedelja med letom,
sv. Valerij, škof

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Toneta Javernik

DOBRO JE VEDETI

Kot lahko berete na tem mestu, z
zapisi spomnimo na resnice, ki jih
je  dobro  vedeti za  pravilno
razumevanje naše vere.

V  vrsti  nedelj  obnavljamo
razumevanje in vrednotenje svete
maše.

Dobro je vedeti, da je maša sveti
obed. Jezus, ki pod podobo kruha
in  vina  na  oltarju  ponavzočuje
svojo  daritev  –  to  smo  brali
preteklo  nedeljo,  prav  po  teh
znamenjih  postaja  naša  duhovna
hrana.  To  resnico  je  oznanil  v
svojem  evharističnem  govoru,  ko
je dejal: "Jaz sem živi kruh, ki sem
prišel iz nebes. Če kdo je od tega
kruha,  bo  živel  vekomaj. Kruh,  ki
ga  bom jaz  dal,  je  moje meso za
življenje sveta." (Jn 6,51)

Pri sveti maši nam Jezus pripravlja
evharistični  obed,  ko  se  nam  v
posvečeni hostiji podari v duhovno
hrano.  Vsi,  ki  verujemo  v  to
skrivnost vere in nas ne bremenijo
težki  grehi,  smo  povabljeni  na
Božjo  gostijo.  Po  vrednem
prejemanju  svetega  obhajila  nas
Bog  duhovno  hrani  in  krepi  za
poslanstvo,  ki  ga  imamo  kot
kristjani.

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. 78,  22. januar 2023,  3. nedelja med letom                                                    leto II

"ZAPUSTIL JE NAZARET"

Po nekaj nedeljah in praznikih se v tem bogoslužnem letu zopet vrača k
ambonu evangelist  Matej.  To  pomeni,  da  bomo  pri  maši  poslušali
odlomke iz njegovega zapisa Jezusovega evangelija.
V  današnjem  odlomku  nam  omenjeni  evangelist  poroča  o  začetku
Jezusovega  javnega  delovanja.  Z  Jezusovim  nastopom  se  začne
uresničevati Izaijeva prerokba, da je "ljudstvo zagledalo veliko luč… in da
je njegova svetloba pregnala iz dežele smrtne sence". (Mt 4,16)

Poleg  teh  glavnih  poudarkov  so  v
odlomku  še  druga  sporočila,  ki  jih  je
vredno  premisliti.  V  začetku  odlomka
evangelist  pokaže  na  prelomnico  v
Jezusovem zemeljskem življenju.  Zapisal
je,  da  je  Jezus  zapustil  Nazaret  in  se
začasno  nastanil  v  Kafarnaumu  v  napol
poganski Zabulonovi deželi.
Jezus je zapustil Nazaret in ni le za nekaj
časa  bival  zunaj  domačega  kraja.  Za
vedno  je  zapustil  domači  kraj  in  to  z
jasnim  namenom,  da  v  različnih  krajih
dežele oznani evangelij odrešenja.

Svoje poslanstvo je  Jezus uresničil  kot  potujoči  pridigar  in z  deli,  ki  so
razodevala  Boga  in  njegovo  ljubezen  do  nas  ljudi.  V  ta  namen  se  je
odpovedal  toplini  doma  in  Marijini  materinski  ljubezni,  da  je  lahko
neovirano  uresničeval  svoje  poslanstvo,  ki  ga  je  prejel  od  nebeškega
Očeta. S tem namenom je zapustil svoj domači Nazaret in svoje družinsko
ognjišče.



V  tem  Jezusovem  ravnanju  je  nakazano  tudi  naše  življenje  in  naše
odločitve. Večina od nas odraslih je nekega dne zapustila svoj rodni kraj,
predvsem pa svoje starše ter brate in sestre, da smo v svojem poklicu in
novih  okoliščinah  začeli  svoje  poslanstvo.  Naravno  in  potrebno  je,  da
odrasli fantje ali dekleta zapustijo dom svoje mladosti, si najdejo bodočega
sozakonca  ter  si  ustvarijo  novo  družino.  Da  se  to  lahko  zgodi,  morajo
zapustiti ne samo hišo in starše, ampak tudi določene navade in usluge, ki
so  jih  prejemali  od  staršev.  Če  se  to  ne  zgodi,  ne  more  zaživeti  nova
skupnost in lastna ustvarjalnost.  To pa seveda ne pomeni,  da bi  morali
prekiniti vse vezi, ki nas vežejo z domačim gnezdom.
Prav tako se mora duhovnik ali redovnica ločiti od svojih, da lahko začne
svoje poslanstvo v kraju, kjer ga cerkvena skupnost potrebuje. Kdor take
odločitve  ne  zmore,  ne  bo  mogel  neovirano  delati  za  Božjo  stvar  in  v
duhovno korist bratov in sester.
Ta  rez  v  življenju  marsikdaj  ni  lahka,  vendar  je  nujna.  Odgovorno
sprejemanje  življenjskega  poslanstva  pa  nas  spodbuja,  da  mlade  na  to
pripravljamo. Jezusov zgled in njegova pomoč pa naj pomaga staršem in
mladim, da se bodo mogli raziti ne zaradi sporov, ampak vloge, ki jo je Bog
namenil vsakemu človeku.

A K T U A L N O

POUDAREK LETOŠNJEGA EKUMENSKEGA TEDNA

Teden molitve in dela za edinost kristjanov ima v cerkvenem letu posebno
mesto  in  pomen.  Na  tem  mestu  ga  predstavim  z  besedami  prof.  dr.
Bogdana  Dolenca.
Takole  pojasnjuje:  "Ekumenski  teden  ni  samo  molitev  za  ta  veliki  cilj,
ampak je nujno vključevati konkretno sodelovanje med kristjani različnih
skupnosti. Upoštevati je treba področja, kot so: pravičnost in mir, krepitev
družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti ter sprava med
narodi."
Naša molitev in razmišljanja se letos dotikajo rasizma v ZDA, posebej v
državi Minnesoti. Ta država se uvršča med tiste, v katerih vlada najhujše
razlikovanje v ZDA.
Vsaka razdeljenost pa ima svoje korenine v grehu, zato je teden krščanske
edinosti vedno klic k spreobrnjenju.

O Z N A N I L A
NEDELJA BOŽJE BESEDE je, zato jo
cerkvena  občestva  na  različne
besede obeležijo.

Pri  nas  bo  na  vidnem  mestu
postavljena knjiga Svetega pisma,
obdana s svečama, kot simbolom,
da  je  beseda  Boga  luč  na  poti
življenja.

Namesto  molitve  rožnega  venca
bomo  pred  mašo  brali  Sirahovo
knjigo.

DANES,  NA  GOD  SVETEGA
VINCENCIJA bo  ob  15.  uri
blagoslov  vinogradov.  Bogoslužje
bomo  opravili  pri  župnijskem
vinogradu v Hošnici.

Kdor je voljan priti, je lepo vabljen,
da prosimo za blagoslov pri delu in
za dobro letino.

SKLEP  TEDNA  KRŠČANSKE
EDINOSTI bo  v  sredo  na  praznik
spreobrnitve apostola Pavla.

Ta  dan  se  spominjamo  dogodka,
ko  je  Cerkev  dobila  največjega
misijonarja. To se je zgodilo, ko je
preganjalec  kristjanov  spoznal
Jezusa,  se  spreobrnil  in  postal
apostol  narodov.

Oboje nas nagiba, da se udeležimo
svete  maše  in  molimo  za  rast
Božjega kraljestva med nami.

ZARADI NEPREDVIDENIH
OBVEZNOSTI se  je  blagoslov
družin precej zamaknil.

V  ponedeljek,  23.  januarja,  bom
obiskoval  družine  na  Videžu in  z
vami prosil  Božjega blagoslova in
varstva.

V torek in v sredo bom na voljo za
tiste, ki jih še nisem uspel obiskati
in  ste  me lani  sprejeli.  Rad  bom
prišel tudi v domove tistih, ki se še
nismo srečali.  Sporočite, če boste
želeli.

IZTEKA  SE  JANUAR,  ki  je  mesec
verskega tiska.

Še  vas  vabim,  da  obnovite
naročnino  oziroma  postanete
naročniki in bralci vsaj katerega od
verskih listov ali revij.

Stroški  za  verski  tisk  so  dobra
naložba za življenje.

ALBUM  SLIK od  pogreba
pokojnega župnika Janeza Osvalda
je še na ogled v župnijski pisarni.

Kdor  želi  imeti  spomin  na  slovo
priljubljenega duhovnika, še lahko
ta teden naroči.

V  ponedeljek,  30.  januarja,
zaključimo z naročanjem slik.



      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
23. 1. 2023 – 29. 1. 2023

PONEDELJEK:
23. 1.

sv. Ildefonz, škof
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

TOREK:
24. 1.

sv. Frančišek Saleški, škof
- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

SREDA:
25. 1.

Spreobrnitev apostola Pavla
- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

ČETRTEK:
26. 1.

sv. Timotej in Tit, škofa
- ob 17.00:  za + Frančiško Onič

PETEK:
27. 1.

sv. Angela Merici, devica
- ob 17.00:  za + Ivana Bevc

SOBOTA:
28. 1.

sv. Tomaž Akvinski, duhovnik

- ob 17.00:  za + Marijo in Franca 
Širovnik in sorodnike

NEDELJA:
29. 1.

4. nedelja med letom,
sv. Valerij, škof

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Toneta Javernik


