
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 9. 1.  sv. Hadrijan, opat

ob 7.00:  za + papeža Benedikta 
XVI.

T: 10. 1.  sv. Gregor Niški, škof

ob 7.00:  za + Marinko Jerič

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Mirana
Stupan

S: 11. 1.  sv. Pavlin Oglejski, škof

ob 7.00:  za + Julijano Ačko

ob 17.00 v Kočnem:  za + župnika 
Janeza Osvald

Č: 12. 1.  sv. Tatjana, mučenka

ob 17.00:  za + Frančiško Ogrinc – 
30. dan

P: 13. 1.  sv. Veronika Milanska,
devica

ob 17.00:  za + Albina – obl. in vse 
iz družine Pernat

S: 14. 1.  sv. Odon, prior

DOBRO JE VEDETI

To  je  stalni  naslov  prispevkov  v
Glasu župnije, ki bodo nastajali na
tem mestu.  Prvo pojasnilo, kaj je
dobro  vedeti  in  upoštevati,  je
odgovor  na  vprašanje:  KAKO  SE
LEPO IN PRAVILNO POKRIŽAMO?

S križem čez svoje telo začnemo in
sklenemo  vsako molitev.  Katoliški
kristjani se lahko pokrižamo na dva
načina:  tako,  da  naredimo  križec
na čelu, ustih in na prsih. Tako se
vsi pokrižamo na začetku branja in
poslušanja  evangelija  pri
bogoslužju.  Poznamo  še  tako
imenovani  veliki  križ,  ki  ga
naredimo čez svoje telo: levo roko
damo na prsi, z desno pa zarišemo
sveto znamenje od čela do prsi in
od leve rame do desne rame, tako
kot kaže naslednja slika:

Vsaka  druga  oblika  pokrižanja  je
nepravilna.  Vabim  vas,  da  se  vsi
naučimo in potrudimo za pravilen
in lep križ.

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

št. 76,  8. januar 2023,  nedelja Jezusovega krsta                                                leto II

JANEZOVO ZADRŽANJE IN RAZODETJE BOGA

To  začutimo  in  spoznamo  ob  branju  današnjega  evangelija.  Evangelist
Matej poroča o dogajanju ob reki Jordan tistega dne, ko je tja prišel Jezus
iz  Nazareta  z  namenom,  da  bi  se  dal  krstiti.  Janeza  je  Jezusova  želja
presenetila, zato je Gospodu odgovoril: "Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti
hodiš k meni." (Mt 3,14)
Janez  Krstnik  ni  izrazil  tega  pomisleka,  ker  bi  ne  hotel  Jezusu  ustreči.
Njegove besede izražajo občutek nevrednosti, da bi krstil Božjega Sina. Še
bolj pa je vedel, da je njegovo poslanstvo klic k spreobrnjenju in je njegov
krst  znamenje,  da  so  njegovi  učenci  pripravljeni  stopiti  na  pot
spreobrnjenja. Jezus  pa  ni  potreboval  nikakršnega  spreobrnjenja  in
posvečenja. On namreč prihaja, da nam pomaga na poti poboljšanja.

Jezusova  želja,  da  prejme  Janezov  krst,  ima
globok pomen. On prihaja k Jordanu in stopi v
njegove vode, da naznani nov krst, ki ga bo on
razglasil in ukazal prejemati. Preko tega prvega
in  najpomembnejšega  zakramenta  krščeni
prejme sadove Jezusovega odrešilnega dela. S
prvim zakramentom prejmemo največji  dar  –
Božje otroštvo. Boga smemo klicati za svojega
Očeta.  Dar  svetega  krsta  nas  brezmejno
presega.  V  polnosti  bomo  njegov  pomen  in
veličino doumeli šele po smrti, ko bomo stopili
pred Boga.

Zelo pomembno je, da vsak dan v sebi podoživljamo hvaležnost Bogu in
Cerkvi, ki nam je posredovala dar Božjega otroštva. To lahko storimo na



ob 17.00:  za + Marijo in Franca 
Gumzej

N: 15. 1.  2. nedelja med letom,
nedelja verskega tiska,

sv. Pavel iz Teb, puščavnik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Jožefa, Heleno in 
Karla Sagadin ter Marijo Tomec

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

veliko načinov.

Vedno, ko se zavestno, počasi, spoštljivo in pravilno pokrižamo v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha, v sebi osvežimo krstno milost. Ob tem se
lahko zavedamo, čigavi smo, komu pripadamo in h komu hočemo priti za
polnost življenja.

A K T U A L N O

ŽIVLJENJE IN OSEBNOST PAPEŽA BENEDIKTA XVI.

Kristjani  in  drugi  dobromisleči  ljudje  so  ob  njegovi  smrti izrekli  besede
priznanja in hvaležnosti za dela in življenje pokojnega papeža. Vsej Cerkvi
je služil  z  veliko predanostjo,  zato je prav, da tudi  v  našem župnijskem
glasu  bežno zapišem nekaj besed.

Življenjska pot

Joseph  Ratzinger  se  je  rodil  16.  aprila  1927  v  vasi  Marktl  am  Inn  na
Bavarskem  v  Nemčiji.  Bil  je  tretji  otrok  zakoncev  Josepha  in  Marie
Ratzinger.
Po končanem osnovnem teološkem študiju je bil 29. junija 1951 posvečen
v duhovnika. Nadaljeval je študij in pozneje postal profesor teologije na
uglednih  fakultetah  in  upoštevan  svetovalec  na  drugem  vatikanskem
koncilu.
Leta 1977 je imenovan za nadškofa v Münchnu in istega leta povišan v
kardinala. Nekaj let za tem ga je papež Janez Pavel II. poklical v Rim in ga
postavil za predstojnika Kongregacije za nauk vere.

O Z N A N I L A

VEROUČNA  SREČANJA se  po
počitnicah  nadaljujejo  za  vse
skupine.

Katehetje vabimo otroke in starše
k  sodelovanju  pri  veroučni  uri  in
vsaj nedeljski sveti maši.

OBISK IN BLAGOSLOV DRUŽIN bo
v  tem  tednu  potekal  po
naslednjem urniku:

Laporje: v ponedeljek in torek

Križni Vrh: v sredo in četrtek

Zgornja Brežnica: v petek

Razgor: v soboto popoldan

Vabim in naprošam vas, da izrazite
željo,  da  sprejmete  ta  obisk  in
bogoslužje.

GOD SVETEGA ANTONA
puščavnika se od nekdaj slovesno
praznuje  tudi  v  Kočnem,  kjer  je
oltar posvečen zavetniku živali.

Že  danes  vas  vabim,  posebej
živinorejce,  k  sveti  maši  in
darovanju mesnih izdelkov,  ki  bo
17. januarja ob 9. uri. Vaši darovi
so namenjeni za nova okna v naši
podružnici.

ZAKONCE  VABIM v  zakonsko
skupino, ki se želi oblikovati tudi v
naši župniji.

Srečanje  bo  v  ponedeljek,  16.
januarja,  ob 18.  uri v  veroučnem
prostoru.  Želim  vam  dobro,  zato
vas vabim, da se vključite.

MORDA STE po vstopu v novo leto
ugotovili, da bi bilo dobro imeti v



Za papeža je bil izvoljen 19. aprila  2005; 11. februarja 2013 je napovedal
odstop vrhovnega pastirja Cerkve in ga po treh tednih tudi uresničil.

Osebnost papeža

Benedikt  XVI.:  čista  evangeljska  osebnost,  izredno  bister  teolog  in
vsestransko izobražen človek.  Odlikoval  se je  v skromnosti in ponižnem
služenju Cerkvi v vseh službah, ki jih je opravljal. Do vsakega človeka je bil
zelo pozoren in spoštljiv. Službi se je odpovedal, ko je spoznal, da ne zmore
nalog Petrovega naslednika. Bil je zazrt v Kristusa v ljubezni do Cerkve.

Dela papeža Benedikta XVI.

Velja za največjega teologa 20. in 21. stoletja. Poleg vsega drugega dela je
napisal 40 zajetnih knjig in mnogo teoloških razprav.

MESEC VERSKEGA tiska je januar.
Ta  čas  je  namenjen  temu,  da
obnovimo  naročnino  in  se  med
seboj  spodbudimo  za  branje
verskih vsebin.

Vsak, ki se ima za kristjana in želi
evangelij  živeti,  je  povabljen,  da
sprejme dobrino verskega tiska.

Naročite  lahko v  župnijski  pisarni
ali na uredništvih.

Denar  za  verski  tisk  je  dobra
naložba za naše življenje.

hiši  tudi  koledar  s  cerkvenimi
prazniki primerno podobo.

V župnijski  pisarni  je  še  možnost
za nakup.

SPOMINSKE  SLIKE od  slovesa
pokojnega župnika Janeza si lahko
naročite v župnijski pisarni. Ogled
in naročilo je možno vsak dan po
sveti maši.  Zbiranje naročil  bomo
zaključili 20. januarja.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
9. 1. 2023 – 15. 1. 2023

PONEDELJEK:
9. 1.

sv. Hadrijan, opat
- ob 7.00:  za + papeža Benedikta XVI.

TOREK:
10. 1.

sv. Gregor Niški, škof

- ob 7.00:  za + Marinko Jerič

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Mirana 
Stupan

SREDA:
11. 1.

sv. Pavlin Oglejski, škof

- ob 7.00:  za + Julijano Ačko

- ob 17.00 v Kočnem:  za + župnika 
Janeza Osvald

ČETRTEK:
12. 1.

sv. Tatjana, mučenka

- ob 17.00:  za + Frančiško Ogrinc – 30. 
dan

PETEK:
13. 1.

sv. Veronika Milanska, devica

- ob 17.00:  za + Albina – obl. in vse iz 
družine Pernat

SOBOTA:
14. 1.

sv. Odon, prior

- ob 17.00:  za + Marijo in Franca 
Gumzej

NEDELJA:
15. 1.

2. nedelja med letom,
nedelja verskega tiska,

sv. Pavel iz Teb, puščavnik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Jožefa, Heleno in Karla
Sagadin ter Marijo Tomec


