
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 11. 7.  sv. Benedikt, opat

ob 7.00:  v zahvalo za zdravje k 
ptujskogorski Materi Božji

po namenu k Brezmadežni
(g. Janez)

T: 12. 7.  sv. Mohor in Fortunat,
mučenca

ob 7.00:  za + Ano Žnidar
za zdravje (A) (g. Janez)

S: 13. 7.  sv. Henrik II., cesar

ob 19.00:  za uspešno zdravljenje 
moža
po namenu dobrotnikov (g. Janez)

Č: 14. 7.  sv. Kamil de Lellis,
duhovnik

ob 19.00:  za blagoslov družin
(g. Janez)

P: 15. 7.  sv. Vladimir Kijevski,
knez

ob 19.00:  za + Terezijo Jurič
za + Božidarja Žnidar (g. Janez)

S: 16. 7.  Karmelska Mati Božja
(Karmen)

SVETNIK TEDNA – 11. julij

Cerkev  je  za  zavetnika  Evrope
razglasila  sv.  Benedikta,  in  sicer
zato,  ker  je  njegov red ohranil  in
razširil  najboljše  pridobitve  stare
rimske  omike  med  sedanje
evropske narode. Rodil se je okoli
leta  480  v  mestu  Nursija  v
italijanski deželi Umbrija. Premožni
starši  so ga  poslali  v  rimske šole.
Sam pa je kmalu pobegnil iz Rima,
da  bi  se  obvaroval  vpliva
pokvarjene  študentske  družbe.
Naselil  se  je  v  Subiaco  v  težko
dostopni  votlini,  kamor  mu  je
menih Roman prinašal hrano. Tam
ga je zajela skušnjava, da bi se vrnil
v  mesto  in  se  predal  uživanju.
Ogenj strasti je pogasil tako, da se
je valjal med trnjem.

Ljudje  so  ga  odkrili  in  začeli
prihajati  k  njemu  po  nasvete.
Prisilili  so  ga,  da  je  postal  opat  v
bližnjem  samostanu.  Nekateri  ga
niso sprejeli kot predstojnika, zato
so ga hoteli zastrupiti. Napotil se je
na goro Monte Cassino. Opuščeni
poganski  tempelj  je  obnovil  in  ga
spremenil  v  cerkev.  Svojim
redovnikom  je  spisal  redovna
pravila,  ki jih lahko povzamemo v
geslu:  Moli  in  delaj!  Umrl  je  leta
547.

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

št. 50,  10. julij 2022,  15. nedelja med letom                                                        leto I

IN KDO JE MOJ BLIŽNJI?

Evangelist  Luka  nam  v  današnjem  evangeljskem  odlomku  posreduje
pogovor  med  Jezusom  in  učiteljem  postave.  Ta  se  je  prišel  k  Jezusu
pozanimat, kaj mora uresničevati, da bo dosegel večno življenje. Jezus ga
v odgovoru spomni  na zapoved,  ki  je  zapisana že v Mojzesovi  postavi,
torej  v  stari  zavezi.  Kot  razlagalec  te  postave  bi  moral  to  vedeti,  zato
evangelist zapiše, da ni prišel vprašat z iskrenim namenom, ampak da je
preizkušal Jezusa po njegovem odgovoru. Učitelj postave se ni mogel več
izmikati,  zato  Jezusu  pove  že  davno  razodeto  Božje  naročilo,  da  je
potrebno ljubiti Boga in bližnjega.  In Jezus mu naroči:  "To delaj  in boš
živel." (Lk 10,28)

Jezusov  sogovornik  se  je  hotel  izmuzniti
uresničevanju  največje  zapovedi.  Jezusa  je
prebrisano vprašal:  "In kdo je  moj  bližnji?"  (Lk
10,29) Češ, saj bi, pa ne vem dobro, kdo je moj
bližnji.  Ali  je  to  moj  prijatelj  ali  sorodnik  ali
nekdo, ki mi je veliko dobrega storil? Morda moj
sosed, morda moj sodelavec?
Učitelj iz Nazareta je dal sogovorniku in tudi nam
odgovor v ravnanju usmiljenega Samarijana.  Ta
je pokazal sočutje in ljubezen, ko je poskrbel za
ranjenca in  to za tujca! Pokazal  je,  kdo je  naš
bližnji in komu smo lahko mi bližnji.

Kakor ta učitelj postave smo tudi mi pogosto v skušnjavi, da se izmikamo
dolžnostim, ki  pridejo nenačrtovano,  ali  ne želimo pomagati ljudem, ki
nam  niso  pogodu.  Hitro  najdemo  izgovore,  da  se  izognemo  težjim



ob 19.00:  po namenu
v zahvalo Materi Božji (g. Janez)

N: 17. 7.  16. nedelja med letom,
sv. Aleš, spokornik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Romana – obl. in 
starše Mlaker

 po namenu (A) (g. Janez)

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

obveznostim ter jih preložimo na druge.

Tako se nam pač dogaja, zato je dobro, da smo budni nad samim seboj in
zavrnemo skušnjave, ki nas doletijo.

Kdo  je  torej  moj  bližnji? Koga  naj  prepoznam  za  svojega  bližnjega? Ti
vprašanji si moramo večkrat zastaviti in poiskati nanju odgovor.

Razume se, da ne moremo pomagati vsem ljudem, ki so na svetu potrebni
pomoči.  Naši  bližnji  so  najprej  ljudje,  s  katerimi  živimo  in  delamo. Te
moramo sprejeti za svoje bližnje ne glede na njihove zasluge in kreposti.
Poklicani smo, da jih prepoznamo za bližnje in jim po svojih zmožnostih
omilimo stisko.

Večkrat  nas  razne  dobrodelne  ustanove  prosijo  za  pomoč  ljudem  ob
naravnih nesrečah, vojnah, boleznih… Ne moremo se dejavno vključiti v
vse akcije. Pomagamo in prispevamo tam, kjer moremo in kjer presodimo,
da je naša pomoč najbolj potrebna in koristna.

Večkrat  lahko  nastopi  skušnjava:  saj  nimam  dosti  in  ne  morem  veliko
storiti.  Pomagam in darujem, kakor in kolikor zmorem. Ni vse v veličini
daru, čeprav je tudi ta potrebna, predvsem šteje ljubezen, s katero smo
storili nekaj dobrega.

K dobrodelnosti v teh smereh nas Jezus vabi, ko reče: "Pojdi in tudi ti tako
delaj." (Lk 10,37) Svet in življenje na njem bo postalo lepše.

A K T U A L N O

O Z N A N I L A

V TEM TEDNU SO POMEMBNEJŠI
godovi svetnikov:

 v ponedeljek sv. Benedikt, opat,
začetnik zahodnega meništva,

 v  torek  sv.  Mohor  in  Fortunat.
Sveti  Mohor  je  zavetnik
najstarejše  slovenske  knjižne
ustanove, Mohorjeve družbe.

 V  soboto  je  god  Karmelske
Matere Božje. To je Marijin dan,
ki  je  ob karmeličanskih  redovih
povezan  s  češčenjem  Matere
Božje.

V teh dnevih ste še bolj povabljeni
k sveti maši.

V  SREDO  IMAM  DOLOČENO uro
za obisk pri zdravniku, zato ne bo
svete  maše  ob  običajnem  času,

POZNAM  NEKAJ  PRIMEROV
ŽUPNIJ,  kjer  poljedelci  ob  žetvi
podarijo delček (nekaj kilogramov)
svojega  žita  za  KARITAS.  Tako
dobrodelno  dejanje  je  lep  izraz
zahvale Bogu za pridelano krušno
zrnje.

Poljedelcem  v  naši  župniji
predlagam to dobrodelno dejanje
in  vabim,  da  večjo  ali  manjšo
vrečo krušne pšenice pripeljete v
župnišče.

To  dobrino  bom  peljal  v  mlin  in
dobljeno moko oddal na škofijsko
Karitas  v  Maribor.  Tam  jo  v
manjših  vrečah  delijo  potrebnim
ali  jo  uporabijo  v  kuhinji,  kjer
dnevno  pripravljajo  obroke  za
brezdomce.

Darovalcem  se  že  vnaprej  lepo



CVETJE ZA CERKEV

Po krščanskem čutenju spada okrasitev cerkve k obhajanju bogoslužja in
prispeva k prazničnosti. Zato svetišča, kjer se obhaja sveta maša in druge
oblike bogočastja, od nekdaj krasimo. Ponovno velja poudariti, da gre za
sveže in naravno cvetje, ki ga pridelamo na vrtu ali zraste v naravi.

V  mesecih,  ko  cvetijo  rože  tudi  na  vašem  vrtu,  vas  prosim,  da  radi
prinesete  nekaj  cvetov  za  okrasitev  naše  župnijske  cerkve,  kjer  se
vsakodnevno obhaja bogoslužje. Potratno bi bilo, da bi kupovali cvetje, ko
ga je v župniji dovolj.

Če tu in tam odrežete nekaj cvetov v božjo čast, vaš vrt ne bo osiromašen,
vam pa bo v veselje, če bodo tudi rože iz vašega vrta krasile cerkev.

Gospodinja, ki je pripravljena tu in tam odstopiti nekaj cvetja, naj ga do
petka prinese v župnišče. Lahko pa tudi sami namestite okrasitev. Hvala!

ampak bo zvečer ob 19. uri.

Bodite pozorni na spremembo.

TRETJI  PETEK v  mesecu  je  ta
teden.

V  petek,  15.  julija,  ob  17.30  je
priprava staršev in botrov na krst
njihovih otrok.

Lepo  vabim  k  dobri  duhovni
pripravi  na  prejem  tako
pomembnega zakramenta.

zahvaljujem.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
11. 7. 2022 – 17. 7. 2022

PONEDELJEK:
11. 7.

sv. Benedikt, opat

- ob 7.00:  v zahvalo za zdravje k 
ptujskogorski Materi Božji

po namenu k Brezmadežni (g. Janez)
TOREK:

12. 7.
sv. Mohor in Fortunat, mučenca

- ob 7.00:  za + Ano Žnidar

za zdravje (A) (g. Janez)

SREDA:
13. 7.

sv. Henrik II., cesar

- ob 19.00:  za uspešno zdravljenje moža

po namenu dobrotnikov (g. Janez)

ČETRTEK:
14. 7.

sv. Kamil de Lellis, duhovnik

- ob 19.00:  za blagoslov družin
(g. Janez)

PETEK:
15. 7.

sv. Vladimir Kijevski, knez

- ob 19.00:  za + Terezijo Jurič

za + Božidarja Žnidar (g. Janez)
SOBOTA:

16. 7.
Karmelska Mati Božja

(Karmen)

- ob 19.00:  po namenu

v zahvalo Materi Božji (g. Janez)

NEDELJA:
17. 7.

16. nedelja med letom,
sv. Aleš, spokornik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Romana – obl. in starše 
Mlaker

po namenu (A) (g. Janez)


