
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 18. 7.  sv. Arnold, državnik

ob 7.00:  za + Milana Trol
k Brezmadežni (g. Janez)

T: 19. 7.  sv. Arsenij Veliki,
puščavnik

ob 7.00:  za + Albina Leskovar in 
starše

za zdravje in blagoslov (g. Janez)

S: 20. 7.  sv. Marjeta Antiohijska,
mučenka

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič
po namenu (A) (g. Janez)

Č: 21. 7.  sv. Danijel (Danilo),
prerok

ob 19.00:  za + Marijo Širovnik
v zahvalo za vse darove (g. Janez)

P: 22. 7.  sv. Marija Magdalena,
spokornica

ob 19.00:  za + Antona Štimec
za blagoslov v družini (g. Janez)

S: 23. 7.  sv. Brigita Švedska,
redovnica

ob 19.00:  za + Jožefa, Frančiško in 

SVETNIK TEDNA – 20. julij

Legendarno  poročilo,  ki  ima
zgodovinsko  jedro,  pripoveduje  o
sveti  Marjeti,  hčeri  poganskega
duhovnika Edesima v Antiohiji.

Njeno ime v našem jeziku pomeni
biser. Njena ljubkost in lepota sta
zvabili  marsikaterega  snubca  v
očetovo hišo. Oče jo je neizmerno
ljubil  in  varoval  kot  punčico
svojega očesa.

Ko je zvedel, da jo je dojilja vzgojila
v krščanski veri, se je razjezil in jo
zasovražil.  Ker  krščanske  vere  ni
hotela  zapustiti,  so  jo  na  različne
načine  mučili.  Opekline  in  druge
rane  so  se  nenadoma  pozdravile,
zato so mnogi sprejeli  krščanstvo.
Rablji  so jo po naročilu usmrtili  z
mečem. To se je zgodilo okoli leta
307.

Za  zavetnico  so  jo  sprejeli
rokodelci  in  popotniki.  Od
križarskih vojn dalje jo častijo zlasti
kmetje in jo prosijo za varstvo pred
neurjem in točo.  Prosijo  jo,  naj  v
vročih  poletnih  dneh varuje  žitna
polja  in  vrtove  pred  uničujočo
nevihto.

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

št. 51,  17. julij 2022,  16. nedelja med letom                                                        leto I

MARTA GA JE SPREJELA IN POGOSTILA

Bogoslužje  Božje  besede  današnje  nedelje  nas  opozori  na  vrlino
gostoljubnosti.  To  krepost  izpostavita  zlasti  prvo  berilo  in  evangelij.
Odlomek iz Stare zaveze poroča o očaku Abrahamu, ki je prijazno sprejel
tri može in jih pogostil z izbranimi jedili. Največ kar je mogel je postavil
pred goste in se z njimi družil, ko so oni uživali hrano.
Evangeljski odlomek nam piše o sprejemu Jezusa in apostolov v Lazarjevi
hiši  v  Betaniji.  Lazarjeva  sestra  Marta  si  je  prizadevala  za  gostoljuben
sprejem  in  lepo  pogostitev.  Jezus  prizadevanje  Marte  sprejme,  je  ne
zavrne,  čeprav  ob  njenem  obilnem  delu  opozori,  da  je  potrebno
prisluhniti njegovi besedi. To je spoznala in uresničila Martina sestra, kar
je že druga tema sporočila izbranega odlomka.

Živimo  v  času  relativne  blaginje,  ki  mnoge
zapelje v samozadostnost. Manj smo odvisni od
drugih  in  od  njihove  postrežbe.  Nekateri  raje
gredo na praznično kosilo v gostišče, kakor da bi
si jed pripravili sami in povabili  v svoj dom del
sorodnikov. Drugič bi lahko vloge zamenjali. Po
drugi  strani  pa  marsikdo  toži,  da  med  ljudmi
manjka  prijateljsko  druženje.  Dobro  dene
občasno  druženje  med  sorodniki,  prijatelji  in
znanci. To utrjuje naše vezi in nas usposablja za
pomoč pri raznih opravilih, kar je nekaj dobrega.

Gostoljubnost pa ni in ne sme potekati samo med sorodniki, prijatelji in
znanci. Ta mora biti prisotna tudi v krščanskem občestvu ali župniji, saj naj
bi ta bila živa skupnost med seboj povezanih ljudi. Prijazna postrežljivost



stare starše Mlakar ter Rudija Šmid
za potrebne Božjega usmiljenja

(g. Janez)

N: 24. 7.  17. nedelja med letom,
sv. Krištof, mučenec

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Anico Blažič
 po namenu dobrotnikov (g. Janez)

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

je ena od znamenj naše vernosti in povezanosti.

Priložnosti za gostoljubnost v župniji so naslednje:
 vsaj skromna postrežba priložnostnih delavcev v cerkvi in župnišču,
 primerna pogostitev gostov ob praznovanjih,
 dobrodošla je pogostitev ob srečanjih zakonskih jubilantov in starejših
župljanov.

V mnogih župnijah je taka gostoljubnost uresničljiva in lepo sprejeta, kar je
tudi znamenje živosti občestva. Kljub temu, da večina župnišč nima stalne
gospodinje, so v župniji žene, ki so izmenjaje pripravljene pripraviti hrano
za priložnostne goste in jih postreči. Takim župljankam gre vsa pohvala in
priznanje.

Taka gostoljubnost je svojevrstna karitas, ki  utrjuje vezi med župljani, saj
ob  skupnem  delu  doživimo  veselje  sodelovanja.  Iz  tega  raste  zavest
občestva,  ker  se  nekateri  žrtvujejo  za  zadovoljstvo  skupnosti.  Z
gostoljubnostjo občutijo sprejetost tistih, ki jim je pozornost namenjena.

Trud za gostoljubnost je vedno nagrajena. To potrdi prvo berilo, ki pove,
da je Abrahamova žena po pogostitvi mimoidočih po dolgem čakanju na
materinstvo spočela in dobila sina Izaka.

A K T U A L N O

KRIŠTOFOVA NEDELJA 2022

Obhajamo jo vsako leto na nedeljo ob godu svetega Krištofa. Namenjena

O Z N A N I L A

V PETEK, 22. JULIJA, mineva 80 let
od  ustrelitve  zadnjega  uradnega
kaplana  v  Laporju  Mihaela
Grešaka.  Njega so  na prvo julijsko
nedeljo  gestapovci  aretirali,  ga
odpeljali  v zloglasni  zapor  v Celje
in  ga  tam  22.  julija  istega  leta
ustrelili kot talca.
V  petek,  22.  julija,  se  bomo
njegovega  trpljenja  in  smrti
spomnili  pri molitvi  in sveti maši.
Več o dejanjih v njegov spomin ob
tej obletnici pa v prihodnje.

KRIŠTOFOVA NEDELJA je ob godu
svetega mučenca iz rimskih časov.
Velja  za  priprošnjika  za  srečno
zadnjo uro. V zadnjem času se mu
vozniki  priporočamo  za  srečno
vožnjo in varstvo v prometu.
Na  nedeljo,  imenovano  po
zavetniku šoferjev, se bomo Bogu
zahvalili  za  srečno  prevožene

Uporabnike vozil prosim, da takrat
pristopite  k  svojemu  vozilu  in
sodelujete  pri  blagoslovu.  Tedaj
boste prejeli  nalepko za vozilo in
podobico  z  molitvijo,  ob  tem  pa
boste  darovali  zahvalni  dar  za
srečno  prevožene  kilometre.  Ta
gre  za  nakup  novih  vozil  za
potrebe  misijonov.  Takšen  obred
je  na  Brezjah  in  povsod  drugod.
Zato  upam,  da  bo  tudi  tukaj
sprejet in upoštevan.

V  ŽUPNIJSKI  CERKVI bosta  dva
tedna  imela  zavetje  dva  nova
zvonova, ki smo ju mogli nabaviti
za  našo  podružnično  cerkev  v
Kočnem.
Zvonova si boste lahko ogledali in
tudi slišali njun zveneči glas. Hkrati
pa  boste  lahko  darovali  svoj
prostovoljni dar za njuno opremo
za zvonjenje. To dobro delo boste



je  blagoslovu  voznikov  in  vozil  ter  zbiranju  zahvalnih  darov  za  potrebe
misijonov.

Ljudje v misijonskih področjih čakajo, da pride do njih misijonar, zdravnik
in na prevoz nujnih sredstev za življenje. Pri vsej tej oskrbi so zlata vredni
avtomobili, čolni in druga prometna sredstva. Z akcijo MIVA, ki vsako leto
vabi  voznike,  da  darujejo  zahvalni  dar  za  srečno  prevožene  kilometre,
pomagamo pri nabavi potrebnih vozil.

Vozila MIVA so na misijonih polno izkoriščena in naši zahvalni  darovi so
vsekakor dobro unovčeni. Tudi letos smo povabljeni, da iz hvaležnosti za
srečno  prevožene  kilometre  namenimo  svoj  dar  za  potrebe  bratov  in
sester  v  misijonih,  ki  so  naše  pomoči  potrebni.  Kako  bomo  to  izvedli,
preberite v razdelku OZNANILA na naslednji strani.

kilometre  in  se  priporočili  za
pomoč in varstvo v prometu.

BLAGOSLOV  ŠOFERJEV  IN  VOZIL
bo  v  nedeljo,  24.  julija,  po  obeh
svetih mašah.  To bom opravil  po
sveti maši zunaj cerkve ob vozilih
na  parkirišču.  Po  skupni  molitvi
bom pristopil k vsakemu vozilu, ga
pokropil  z  blagoslovljeno vodo in
lastniku  izrekel  voščilo  za  srečno
vožnjo.

lahko  opravili  tudi  župljani  izven
Kočnega.

   

      

Naj sveti Krištof da nam moči,
da Jezusa v dobroti

posnemali bi.
Kot bratje in sestre

kruh si delimo, da temo
na svetu v luč spremenimo.



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
18. 7. 2022 – 24. 7. 2022

PONEDELJEK:
18. 7.

sv. Arnold, državnik

- ob 7.00:  za + Milana Trol

k Brezmadežni (g. Janez)
TOREK:

19. 7.
sv. Arsenij Veliki, puščavnik

- ob 7.00:  za + Albina Leskovar in starše

za zdravje in blagoslov (g. Janez)

SREDA:
20. 7.

sv. Marjeta Antiohijska,
mučenka

- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

po namenu (A) (g. Janez)

ČETRTEK:
21. 7.

sv. Danijel (Danilo), prerok

- ob 19.00:  za + Marijo Širovnik

v zahvalo za vse darove (g. Janez)
PETEK:

22. 7.
sv. Marija Magdalena,

spokornica

- ob 19.00:  za + Antona Štimec

za blagoslov v družini (g. Janez)

SOBOTA:
23. 7.

sv. Brigita Švedska, redovnica

- ob 19.00:  za + Jožefa, Frančiško in 
stare starše Mlakar ter Rudija Šmid

za potrebne Božjega usmiljenja
(g. Janez)

NEDELJA:
24. 7.

17. nedelja med letom,
sv. Krištof, mučenec

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Anico Blažič

po namenu dobrotnikov (g. Janez)


