
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 4. 7.  sv. Urh, škof

ob 7.00:  za + Antona in starše Kašl
k Brezmadežni (g. Janez)

T: 5. 7.  sv. Ciril in Metod,
slovanska apostola, praznik

ob 7.00:  za zdravje in mir
v zahvalo za duhovništvo (g. Janez)

S: 6. 7.  sv. Marija Goretti,
mučenka

ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel
za spreobrnjenje grešnikov

(g. Janez)

Č: 7. 7.  sv. Vilibald, škof

ob 19.00:  za zdravje
k Jezusu v zahvalo (g. Janez)

P: 8. 7.  sv. Kilijan, škof

ob 19.00:  za + Terezijo Jurič
po namenu (g. Janez)

S: 9. 7.  sv. Veronika Giuliani,
mistikinja

ob 19.00:  za + Milana Trol
k Materi Božji za družine (g. Janez)

N: 10. 7.  15. nedelja med letom,

SVETNIK TEDNA – 4. julij

Na Bavarskem se je leta 890 rodil
sv. Urh ali Urlik, škof. Kot otrok je
bil  tako  šibak,  da  so  ga  starši  od
sramu  skrivali.  Pozneje  pa  je
zrastel  v  krepkega  mladeniča  in
moža.

Že  kot  mladenič  se  je  izogibal
nevarne  in  pokvarjene  družbe,
rekoč: "Če ni netiva, tudi ognja ni."
Spoznal  je,  da  ga  Bog  kliče  v
apostolsko  poslanstvo.  Postal  je
škofijski  duhovnik in  pozneje škof
razsežne  augsburške  škofije,  ki  jo
je vodil kar 50 let.

Bil  je  mož  molitve  in  marljivega
dela. Svoje dolžnosti je opravljal z
živo  zavestjo  odgovornosti  pred
Bogom.  Večkrat  je  prepotoval
širne  pokrajine  svoje  obširne
škofije  in  skrbel  za  izobrazbo  in
vzgojo dobrih duhovnikov.

Sveti  škof  je  leta  955  odločilno
pripomogel  k  zmagi  nad  Madžari
na  Leškem  polju.  Zavojevalci  so
prišli do Augsburga in ga oblegali.
Urh je na konju jezdil sredi puščic
in  bodril  čete  za  pogumno
obrambo.  Redovnicam  pa  je
naročil  molitev  za  varstvo  in
zmago. Sovražnik je bil  odbit  in v
mestu je nastal mir.

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

št. 49,  3. julij 2022,  14. nedelja med letom                                                          leto I

POKLIC V SLUŽBI LJUDEM

Božja  beseda  za  obhajanje  teh  nedelj  je  v  skladu  z  duhovniškimi
praznovanji,  ki  so hkrati praznovanje vernega ljudstva. Mislim, da je ta
izbor odlomkov Božje besede premišljeno izbran.
Evangelij današnje nedelje nam pomaga razmišljati o vlogi in poslanstvu
duhovnika  v  cerkveni  skupnosti.  V  evangeljskem  odlomku  pisatelj
posreduje Jezusova naročila apostolom. On jih pošilja v svet, on jim daje
naročila,  da  naj  ne  računajo  na  uspehe  zaradi  imetja,  ampak  naj  se
zavedajo, da ljudem posredujejo sredstva milosti. Živijo naj od darov, ki
jim jih bodo podarili ljudje, ki jim oznanjajo evangelij in delijo zakramente.

Ni  mi  lahko  govoriti  o  potrebnosti
duhovnikovega poslanstva,  ker  lahko izzveni
kot samohvala ali iskanje pozornosti. Vendar
gre za potrebnost posredovanja Božjih darov,
ki jih Jezus deli po duhovnikovi službi. Od tu
posredujem  odlomek  iz  razmišljanja  nekega
duhovnika.  "Duhovnik je  tisti,  ki  je poslan k
ljudem,  ki  jim  pokaže  na  sveto  Jezusovo
Rešnjo kri, prelito na križu na veliki petek. Še
več,  kot  mašnik  sme  in  mora  to  skrivnost
daritve ponavzočiti na oltarju pri vsaki mašni
daritvi za posvečenje in odrešenje ljudstva.

Duhovnik ljudem razodeva, da je sveta Jezusova Rešnja kri tista, po kateri
se bomo mogli zveličati, po kateri bomo lahko prišli v nebesa in dosegli cilj
svojega  življenja.  Duhovnik  ljudem,  h  katerim je  poslan,  pokaže,  da  iz



sv. Amalija, redovnica

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Franca Pliberšek
 za + Božidarja Žnidar (g. Janez)

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

prebodenega  Jezusovega  srca  izhajajo  vrelci  milosti  vseh  sedmerih
zakramentov,      med      katerimi      je      prvi      in      najpotrebnejši      sveti      krst  .  Po  njem

nam Bog izmije izvirni  greh in  nas  sprejme za svoje otroke v  občestvu
Cerkve."

Jezus v današnjem evangeliju pokaže, da noben duhovnik ne more delovati
v svojem imenu,  ampak vsakega pokliče,  usposobi  in  pošlje  Bog.  Jezus
namreč pravi:  "Dal  vam bom oblast."  (Lk  10,19)  Duhovnik  ne deluje  iz
lastne moči, ampak po njem deluje Božja moč in milost. On je kot človek
slaboten, grešen in v marsičem omejen,  a po njem deluje Božja moč in
oblast, ki mu jo je s posvečenjem podelil sam Odrešenik. To potrjuje Jezus,
ko v evangeliju jasno govori: "Kdor vas posluša, mene posluša, kdor vam
nasprotuje, meni nasprotuje."

Zapisane  besede  niso  samohvala  duhovnikov,  ampak  poslanstvu,  ki  ga
smemo opravljati v duhovno korist vernim. Bodimo hvaležni Bogu, ki nam
daje  služabnike  besede  in  zakramentov.  Nosilce  duhovnega  poklica  pa
spoštujmo kakor ljudi v drugih poklicih. S sodelovanjem in molitvijo smo
jim lahko močna opora pri njihovem poslanstvu.

A K T U A L N O

V POČITNICAH K MAŠI… DA ALI NE?

Že  nekaj  časa,  zlasti  v  zadnjem  desetletju,  se  je  med  kristjani  tudi  v
Sloveniji močno razširilo mnenje, da se v času počitnic ne obiskuje svetih
maš in še manj moli. V času dopustov skoraj ne vidimo pri svetem shodu
mladih in manj mladih. Vsak se lahko odloča po svoji vesti, vendar ni vse
enako. Dovolite nekaj misli v spodbudo.

V vsakem času leta in našega življenja je Bog vreden našega češčenja in
hvale. On nas namreč neprestano ljubi in nas vsak dan podpira s svojimi
milostmi. Pravično je in spodobi se, da ga hvalimo in slavimo.

O Z N A N I L A

SVETA  BRATA  CIRIL  IN  METOD
praznujeta  5.  julija.  V  Sloveniji
njun  praznik  obhajamo  na
naveden dan. Vesoljna Cerkev pa
se ju spominja 14. februarja.

Njuno  življenje  in  delo  je  bilo
posvečeno  slovanskim  narodom,
saj  sta  našim  davnim  prednikom
oznanjala  evangelij  v  domačem
jeziku  in  postavila  temelje
slovanski  književnosti in izobrazbi
ljudi.  Njun  praznik  je  lepa
priložnost,  da  se  z  udeležbo  pri
bogoslužju  Bogu  zahvalimo  za
odlična  blagovestnika  in  se
priporočimo njuni priprošnji, zlasti
vse Slovane.

ZLATA MAŠA  DUHOVNIKA EMILA
DREO je  za  nedoločen  čas
prestavljena.  Lepega  slavja,  ki  je
bilo  napovedano  za  nedeljo,  10.
julija, smo se veselili.

Gospoda  jubilanta  je  bolezen
oslabila,  zato  bi  vodenje
slovesnosti  bilo  zdaj  zanj

V  JULIJU  TEGA  LETA bomo
obeležili  80-letnico  mučenja  in
smrti  MIHAELA  GERŠAKA,
tedanjega  kaplana  v  Laporju.  Po
aretaciji   v  Laporju  ga je nemška
vojaška  policija  zaprla  v  celjski
zapor. Tam so ga po mučenju 22.
7. 1942 ustrelili kot talca.

Na  zadnji  seji  ŽPS  smo  se
dogovorili, da nekoliko obeležimo
ta žalostni dogodek.

V  spomin  nanj  bo  v  nedeljo,  17.
julija, ob 10. uri zanj sveta maša.

Že danes lepo vabljeni.

NAČRTOVANA ŽUPNIJSKA
ROMANJA v  tem  letu  so
predvidena  na  naslednje  datume
in kraje:

 NA BREZJE bo romanje v soboto,
20. avgusta,

 NA PTUJSKO GORO bomo šli na
pot v soboto, 10. septembra,



Mi vsak dan potrebujemo njegovo naklonjenost in varstvo tako pri delu,
kakor na dopustu, enako naši bližnji.

V času, ko je nekaj manj vsakodnevnih obveznosti, imamo več časa, ki ga
lahko  namenimo  za  naše  duhovno  življenje.  Dobro  nam  bo,  če  nekaj
prostega časa namenimo verskim dejavnostim.

Želim  vam  koristne  in  duhovno  bogate  počitnice,  zato  vas  vabim  k
bogoslužju.

prenaporno.

Iskreno želimo, da se zlatomašnik
telesno  okrepi. Upamo,  da  bo
mogel  nekje  v  avgustu  ali
septembru  obhajati  svojo  zlato
mašo tudi v rojstni župniji.

 V  BELTINCIH  v  Prekmurju  se
bomo  v  soboto,  8.  oktobra,
pridružili romanju treh narodov:
Slovencev, Hrvatov in Madžarov.

Poleg  tu  navedenih  krajev  bomo
obiskali  še  nekaj  zanimivosti.  O
tem sproti.

To naj bo v vednost in vabilo, da
se pridružite.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
4. 7. 2022 – 10. 7. 2022

PONEDELJEK:
4. 7.

sv. Urh, škof

- ob 7.00:  za + Antona in starše Kašl

k Brezmadežni (g. Janez)
TOREK:

5. 7.
sv. Ciril in Metod,

slovanska apostola, praznik

- ob 7.00:  za zdravje in mir

v zahvalo za duhovništvo (g. Janez)

SREDA:
6. 7.

sv. Marija Goretti, mučenka

- ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

za spreobrnjenje grešnikov (g. Janez)
ČETRTEK:

7. 7.
sv. Vilibald, škof

- ob 19.00:  za zdravje

 k Jezusu v zahvalo (g. Janez)
PETEK:

8. 7.
sv. Kilijan, škof

- ob 19.00:  za + Terezijo Jurič

po namenu (g. Janez)
SOBOTA:

9. 7.
sv. Veronika Giuliani,

mistikinja

- ob 19.00:  za + Milana Trol

k Materi Božji za družine (g. Janez)

NEDELJA:
10. 7.

15. nedelja med letom,
sv. Amalija, redovnica

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Franca Pliberšek

za + Božidarja Žnidar (g. Janez)




