
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 30. 1.  sv. Martina, mučenka
ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

T: 31. 1.  sv. Janez Bosko,
duhovnik

ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

S: 1. 2.  sv. Brigita Irska, opatinja

ob 7.00:  za + Mirana Stupan

Č: 2. 2.  Gospodovo darovanje –
svečnica

ob 7.00:  za + Ljudmilo Kac
ob 18.00:  za + Marijo in Ivana 
Merc, Štefanijo Kete ter Marijo 
Vrzel

P: 3. 2.  sv. Blaž, škof
– prvi petek –

ob 18.00:  za + Jožeta Hajšek – 8. 
dan

S: 4. 2.  sv. Jožef Leoniški,
misijonar

– prva sobota –

ob 18.00:  za + Anico Gradič

N: 5. 2.  5. nedelja med letom,
sv. Agata, mučenka

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Stanislava in 
Viktorijo Uršič

DOBRO JE VEDETI

Res,  marsikaj  je  dobro  vedeti,  če
hočemo  sveto  mašo  pravilno
vrednotiti in dejavno obhajati.

Med  drugim  je  sveta  maša sveti
shod ali  srečanje kristjanov.  Že v
najstarejših  zapisih  o  življenju
Jezusovih učencev beremo,  da so
se zlasti v nedeljo (na dan sonca)
zbrali sveti k obhajanju evharistije.
S tem so pokazali, da so skupnost,
ki  jih  zbira  Bog,  da  kot  Cerkev
slavijo Boga in se družijo kot tisti,
ki jih je Jezus odrešil in posvetil.

Maša je torej sveti shod tistih, ki so
se dali zbrati na Božje vabilo, da bi
rastli  kot  skupnost  v  veri  in
povezanosti.  Iz  tega  dejstva  je  za
kristjana  obveznost,  da  se
udeležuje svete maše, posebej na
Gospodov  dan.  Na  ta  način  se
utrjuje naša vera in krepi skupnost
Cerkve.

Opuščanje  svete  maše  pomeni
oddaljevanje  od  skupnosti  in
posledično  tudi  oddaljevanje  od
Boga. Ta negativni proces potrjuje
usihanje  osebne  vere  in  izginotje
zavesti  pripadnosti  skupnosti
Cerkve.

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
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ALI JE JEZUS HODIL V HRIBE?

Evangelisti nam v svojih zapisih ne predstavijo Jezusa, ki je osvajal vrhove
gora. Prvi stavek današnjega odlomka, ki ga je zapisal evangelist Matej, pa
pravi, "da je tisti čas Jezus zagledal množice in se povzpel na goro". (Mt
5,1) S tem dejanjem Jezus ni nastopil kot vodnik v planine. Jezusov nagib
za odmik na hrib je bil drugačen. Gospod je v tem dejanju najprej pokazal,
da  želi  v  umirjenem  okolju  sporočiti  sveto  srčiko  njegove  blagovesti.
Blagre je hotel razglasiti v samoti in miru hriba, da bi učencem v zbranosti
pomagal sprejeti oznanjeno besedo, ki bo temeljnega pomena za njihovo
duhovno rast. Vsakdanje bivanjsko okolje je lahko ovira za sprejem in za
premislek podarjene besede.

Še  en  razlog  je,  da  se  je  Jezus  pred
razglasitvijo  blagrov  povzpel  na  goro  in
tja  povabil  tudi  svoje  učence.  Gora  v
Svetem pismu  predstavlja  kraj  posebne
Božje  navzočnosti in  delovanja. Največji
Božji posegi so se v zgodovini odrešenja
zgodili prav na gori. Na gori je Abraham
opravil  daritev, na gori  je Mojzes prejel
Božje  zapovedi,  tam  je  Bog  s  svojim
ljudstvom sklenil zavezo, na gori je Jezus
razglasil  svoje blagre,  na gori  je razodel
svoje  veličastvo,  na  gori  Kalvariji  je  na
križu odrešil človeštvo…

Blagri, sporočeni na gori, nam dajo razumeti, da to niso človeška pravila,
ampak beseda Boga, sporočena po Jezusovem človeškem glasu. Tako jih
kristjani razumemo in sprejemamo kot ustavo našega življenja.



Tam na gori  je  Jezus  v  prvem delu govora  sporočil  osem povedi,  ki  se
začnejo z besedo BLAGOR, zato jih imenujemo Jezusovi blagri.  Jezusova
sporočila  niso  izrečena  v  duhu  našega  razmišljanja.  Zato  potrebujejo
določeno razlago, da moremo sprejeti njihovo vrednost in pomen.

Prvi  "blagor" se  glasi:  "Blagor  ubogim v  duhu,  kajti njihovo je  nebeško
kraljestvo." (Mt 5,1) Najprej spomnimo, da Jezus ne blagruje tistih revežev
in  siromakov,  ki  so  na  robu  preživetja.  On  pravi,  da  je  dobro,  če  se
zavedamo, da sami sebi nismo dovolj, da sami iz sebe ne zmoremo živeti
kakovostnega in svetega življenja. Ubog v duhu je tisti, ki se čuti odvisen
od Boga in od številnih ljudi. Tak človek se zaveda svoje majhnosti in je
odprt Božji naklonjenosti in usmiljenju. Povedano z drugo besedo, Jezus
blagruje ponižne in majhne pred Bogom.
To oznanilo ni všeč sodobnemu človeku, ki hoče biti v vsem neodvisen, ki
gradi srečo na svojih uspehih. Kaj hitro se pokaže, da samozadostnost ni
podlaga za pravo srečo. Temelj prave sreče je samo Kristus in tisto, kar
nam on daje.

A K T U A L N O

PASTORALNI OBISK DRUŽIN 2023

Kakor drugi župniki, tako sem tudi jaz zasledoval ta cilj. V zavesti, da sem
vaš duhovnik, sem večino časa tega meseca potoval po župniji skoraj od
doma do doma. Moj namen je, da skupaj v molitvi počastimo Boga, se mu
zahvaljujemo in ga prosimo pomoči. Ta namen izražajo tudi besedila, ki
sem jih izrekel v vaših domovih. Nekaj jih tukaj zapišem.

 "Gospod Jezus,  živel  si  v  družini.  Tudi v  tem domu hočeš prebivati.
Blagoslovi  člane te družine in ostani vedno z njimi."

 "Pomagaj nam, da se bomo kristjani naše župnije počutili in tudi delali
kot ena družina."

 "Za varstvo pri delu in v prometu, da se boste zdravi in srečni vračali v
svoj dom."

 "Sprejmi rajne starše in sorodnike iz te družine v nebeški dom."
Potrkal  sem na vrata blizu  200 hiš.  Vesel  sem bil,  kjer  ste me sprejeli.
Posebej lepo je bilo tam, kjer so bili navzoči tudi mladi in otroci.
Hvala za prijaznost in gostoljubje.

O Z N A N I L A
ŠOLARJI  IMAJO  TA  TEDEN
počitnice tudi v veroučni šoli.
Lepo  in  koristno  bo,  če  bodo  s
starši prišli  k sveti maši na zadnji
božični praznik – svečnico.

OD SVEČNICE do prehoda na letni
čas  bo  večerna  maša  ob  18.  uri.
Bodite  pozorni  na  spremenjen
urnik,  da  boste  v  četrtek  prišli  v
cerkev ob pravem času.

GOSPODOVO  DAROVANJE  V
TEMPLJU ali svečnico praznujemo
v četrtek, 2. februarja.
Ta  praznik  je  bil  v  zavesti  vernih
vedno  spoštovan  in  upoštevan.
Praznična sveta maša je ob 7. uri
in ob 18. uri.
Vsi  verni  lepo  vabljeni,  da  se
skupaj  poslovimo  od  letošnjih
jaslic.

BLAGOSLOV  SVEČ in  tekočega
voska,  kar  uporabljamo  pri
bogoslužju  v  cerkvi  in  pri  molitvi
doma,  je  na  svečnico  pri  obeh
mašah.
Vsakdo  naj  ima  v  rokah
blagoslovljeno svečo, ki  je simbol
Jezusa, ki je "LUČ SVETA".
Tisti,  ki  sveče  ne  boste  kupili
drugje, jo boste lahko nabavili tudi
tukaj pred obredom.

BOGOSLUŽNA  PRAVILA določajo,
da  se  na  praznik  zberemo  zunaj
cerkve (pri nas pri križu ob cerkvi).
Tam je blagoslov sveč, ki jih nato
prižgemo  in  z  njenim  plamenom
stopamo  v  cerkev  k  sveti  maši.
Pridimo pravi čas.

PRVI  PETEK v  mesecu  je  v  tem
tednu.  Z  udeležbo  pri  sveti  maši
izkažimo Jezusu svojo ljubezen.

OBISK  BOLNIKOV IN  OSTARELIH,
ki  doma  prejmejo  svete
zakramente,  bo  tudi  ta  teden.  K
vam  pridem  ob  dogovorjenem
času.

BLAGOSLOV  SVETEGA  BLAŽA
lahko prejmemo na njegov god –
3.  februarja.  Kristjani  s  tem
prosimo  Boga  po  priprošnji  sv.
Blaža za zdravje grla in odvrnitev
zla.
Z  vero  v  ta  namen  molimo  in
prejmimo blagoslov.

SEDEŽNINO bomo  pobirali  na
svečnico in v nedeljo, 5. februarja.
Predlagani  prispevek  je  20  evrov
in gre v sklad za potrebe cerkve in
župnije.
Vsem  darovalcem,  uporabnikom
sedežev  v  cerkvi,  se  lepo
zahvaljujemo.



      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
30. 1. 2023 – 5. 2. 2023

PONEDELJEK:
30. 1.

sv. Martina, mučenka

- ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

TOREK:
31. 1.

sv. Janez Bosko, duhovnik
- ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

SREDA:
1. 2.

sv. Brigita Irska, opatinja
- ob 7.00:  za + Mirana Stupan

ČETRTEK:
2. 2.

Gospodovo darovanje –
SVEČNICA

- ob 7.00:  za + Ljudmilo Kac

- ob 18.00:  za + Marijo in Ivana Merc, 
Štefanijo Kete ter Marijo Vrzel

PETEK:
3. 2.

sv. Blaž, škof
– prvi petek –

- ob 18.00:  za + Jožeta Hajšek – 8. dan

SOBOTA:
4. 2.

sv. Jožef Leoniški, misijonar
– prva sobota –

- ob 18.00:  za + Anico Gradič

NEDELJA:
5. 2.

5. nedelja med letom,
sv. Agata, mučenka

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Stanislava in Viktorijo 
Uršič


