
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 10. 1.  sv. Viljem, škof 
 

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel  
                za + Ivana in Ano Dolinšek  

(g. Janez) 
 

T: 11. 1.  sv. Pavlin Oglejski, škof 
 

ob 7.00:  po namenu 
     za + Ivana Vovk (g. Janez) 

 

S: 12. 1.  sv. Tatjana, mučenka 
 

ob 7.00:  za + p. Lovrenca Anžel 
k Brezmadežni (g. Janez) 

 

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

 

ob 17.00:  za + Franca Brezovnik 
za + Veroniko Erker (g. Janez) 

 

P: 14. 1.  sv. Odon, prior 
 

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Martina 
– obl. in Marijo Žišt 
ob 17.00:  za + Franca in Matildo 
Pahič (g. Janez)                              
 

S: 15. 1.  sv. Pavel iz Teb,  
puščavnik 

 

ob 17.00:  za + ustanovitelje 
po namenu (g. Janez) 

 

N: 16. 1.  2. nedelja med letom, 
nedelja verskega tiska, 

sv. Honorat, škof 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Rudolfa Tajnšek in 
Karla Brglez 

za + Štefana Vele (g. Janez) 
 

   SVETNIK TEDNA – 11. januar            
 

Na našo cerkveno in narodno 
zgodovino je zelo vplival sveti 
Pavlin, škof v Ogleju. Rodil se je 
okoli leta 725 v stari furlanski 
družini blizu Čedada. Doma so mu 
dali dobro vzgojo in najvišjo možno 
bogoslovno izobrazbo. 
 

Cesar Karel Veliki ga je poklical na 
svoj dvor. Ta svetni vladar ga je 
povzdignil proti Pavlinovi volji na 
sedež oglejskega patriarha. 
Udeleževal se je cerkvenih zborov 
svoje dobe in z besedo in spisi 
zavračal zmote krivovercev. Zavzel 
se je za neoskrunjeno čast 
Marijinega božjega materinstva. 
 

Pavlin se je dogovoril z Arnom, 
škofom v Salzburgu, da bo meja 
med salzburškim in oglejskim 
misijonskim področjem reka 
Drava, kar je potrdil cesar Karel 
Veliki. Oznanjevanje vere našim 
prednikom se je vršilo brez nasilja, 
po blagi metodi, ki sta jo 
spodbujala oba nadškofa. Sveti 
Pavlin si je upravičeno zaslužil 
naslov apostola Slovencev. Umrl je 
11. januarja 802. leta. 
 
 
 
 

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. 24,  9. januar 2022,  nedelja Jezusovega krsta                                                 leto I  

 

 

BOG RAZODEVA SVOJEGA SINA 
 

Po prazniku Gospodovega razglašenja ali Svetih treh kraljev Cerkev obhaja 
spomin na Jezusov krst v reki Jordan. O tem dogodku poročajo evangelisti 
Matej, Marko in Luka. Nanj se sklicujejo tudi drugi apostoli, ki so razlagali 
in širili blagovest o Jezusu, kar pomeni, da gre za zgodovinski dogodek. To 
razodevanje Božjega Sina je tako pomembno, da ga Cerkev obhaja s 
posebnim praznikom. Razodevanje Jezusa za Božjega Sina se je takrat 
zgodilo na več načinov, ki se pa med seboj dopolnjujejo. V zapisu te 
duhovne misli si jih nekoliko približajmo.  

 

Najprej je tukaj beseda Janeza Krstnika, 
Jezusovega predhodnika. Ta ob prihodu 
Jezusa k reki Jordan pravi: "On vas bo krstil s 
Svetim Duhom in ognjem." (Lk 3,16) Janez je 
s temi besedami potegnil jasno ločnico med 
krstom z vodo, ki ga je on delil, in krstom, ki 
ga bo Jezus podeljeval. Zakrament svetega 
krsta, ki ga bo Jezus ustanovil, bo imel moč 
očiščevanja in posvečevanja, se pravi 
prerojenja. 

Zakrament, ki ima tako moč, kaže na veličino tistega, ki ga bo ustanovil in 
bo po tem znamenju deloval. Te moči in sposobnosti nima Janez Krstnik in 
je tudi noben človek ne more imeti. Z zgoraj navedenimi besedami Janez 
razodeva Jezusa za Jagnje Božje in edinega odrešenika sveta in ljudi 
usmerja h Kristusu, ki s krstom v Jordanu nastopa svoje poslanstvo. 
Evangelist Luka nam poroča, da se je ob Jezusovem krstu v Jordanu 
odprlo nebo in s tem potrdilo Jezusa za Božjega Sina. Odprto nebo, ki so 
mu bili priča navzoči, je znamenje Božje prisotnosti. 



Ta izredni pojav je pomenil, da ob krstu Jezusa iz Nazareta ni bil krščen le 
nekdo iz množice, ampak obljubljen in poslan Odrešenik. To odprto nebo 
lahko imamo za drugo znamenje razodevanja Božjega Sina. 
Sledi še tretji način razodetja, ki je prišlo iz najvišjega naslova. Beremo: 
"Sveti Duh (tretja Božja oseba) je prišel nadenj v telesni podobi kakor 
golob in zaslišal se je glas iz neba: Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam 
veselje." (Lk 3,22) Sam Bog na začetku Jezusovega javnega delovanja 
Jezusa razglaša za svojega ljubljenega, da bi ga človeštvo z vso resnostjo 
sprejelo in verovalo v njegovo božanstvo. 
Razmišljanje v tej smeri nam posreduje naslednja sporočila. Podobno kot 
Janez Krstnik smo kristjani poklicani, da s svojim življenjem in delom svetu 
razodevamo odrešenika in učitelja Jezusa Kristusa. To poslanstvo bomo 
lažje uresničevali, če se bomo sami poglabljali v verske resnice. Kdor sreča 
Jezusa in ga sprejme, more in želi zanj pričevati. 
Drugo sporočilo pa je v dejstvu, da se nam Bog razodeva po znamenjih in 
po zapisani Božji besedi v Svetem pismu. Pomembno je, da dogodke časa 
presojamo v luči vere, da bomo v njih prepoznali Božji nagovor. Branje in 
premišljevanje Svetega pisma pa nam odkriva nova spoznanja verovanja. 

 

A K T U A L N O 
  

POGLED  V LETO 2022 
  

Kaj bomo kot župnija delali v letu, ki smo ga začeli? 
Najprej je tukaj redno pastoralno delo, ki obsega oznanjevanje evangelija 
pri verouku, v cerkvi in morebitnih srečanjih; v obhajanju bogoslužja in 
prejemanju zakramentov in v dobrodelnosti. To so trije stebri življenja 
vsake krščanske skupnosti. 
Nadalje je za našo župnijo birmansko leto in vsakoletno uvajanje otrok v 
prejemanje zakramentov spovedi in obhajila. Večja skrb za te skupine ne 
zadeva le katehetov, ampak tudi starše in vso župnijsko skupnost. Le v 
skupni skrbi lahko pričakujemo sadove našega dela. 
Na gospodarskem področju nas čaka obnova ostrešja in nova kritina na 
Slomškovem domu, kar predstavlja velik zalogaj in zahteva sodelovanje vse  
skupnosti. Poleg tega bi bilo potrebno določene stvari urediti in izboljšati 
tudi v podružničnih cerkvah. Imejmo odprto srce in roke, da bomo zmogli 
graditi skupnost v duhovnem in materialnem smislu in prosimo Božje 
pomoči. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

PASTORALNI OBISK družin je v 
tem tednu načrtovan v vaseh  
KRIŽNI VRH (prve tri dni) in ostale 
dni v LAPORJU. V  minulem tednu 
ni bilo mogoče opraviti obiska in 
blagoslova v vseh domovih te 
osrednje vasi. 
Prosim za razumevanje, ker so 
druge tekoče obveznosti in 
opravila. 
V veliko pomoč ste duhovniku, če 
naročite blagoslov. 
 
VEROUK se po božičnih in 
novoletnih počitnicah nadaljuje za 
vse skupine.  
Otroke in starše prosim za reden 
obisk in prizadevnost, dobro 
izdelane domače naloge in  
sodelovanje. 
 
VEROUČENCI IN NJIHOVE 
DRUŽINE so bili v adventu 
povabljeni k zbiranju prihrankov  
za revne otroke v misijonih. 
Spodbujeni ste bili, da svoj dar v 
hranilnikih prinesete na praznik 
Svetih treh kraljev k jaslicam.  
Kdor še tega ni, pa namerava, naj 
to prinese prihodnjo nedeljo. 
Potem zaključimo to dobrodelno 
akcijo. 
V imenu prejemnikov pomoči 
pohvalim vse, ki ste naredili dobro 
delo. 

 
 

S PRAZNIKOM JEZUSOVEGA 
KRSTA uradno sklepamo božični 
čas.  
V našem krščanskem čutenju pa  
ohranjamo jaslice in pojemo lepe 
božične pesmi do svečnice. Vem, 
da tako čutite in to upoštevate.  
Nekaterim pa se mudi in božično 
čutenje zaključijo. Spodbujam vas, 
da ohranjate božič v srcih in tudi 
na zunaj.  
 
BLAGOSLOVLJENA VODA na 
praznik Svetih treh kraljev je na 
voljo v kotličku v cerkvi. Cerkev 
namreč na ta praznik najbolj 
slovesno blagoslavlja vodo, zato  
verni tej vodi pripisujemo 
posebno vrednost.  
Vabim vas, da si oskrbite 
trikraljevsko vodo, jo imate doma, 
se z njo pogosto pokrižate in 
pokropite dom, vrtove in polja, 
zlasti ob hudi uri in ob grozeči 
nevarnosti. 
 
DELAVNICE MOLITVE IN 
ŽIVLJENJA se začnejo v petek, 14. 
januarja.  
Zbrali se bomo v veroučni učilnici 
po sveti maši oziroma ob 18. uri. 
Lepo vabljeni.  




