
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 1. 8.  sv. Alfonz Ligvorij, škof

ob 7.00:  za + Ireno Sekolec

T: 2. 8.  sv. Štefan I., papež
porcijunkula

ob 7.00:  za + iz družin Žnidaršič, 
Golob in Možina

S: 3. 8.  sv. Martin, menih

ob 7.00:  za + Milana Trol

Č: 4. 8.  sv. Janez Marija Vianney,
arški župnik

ob 19.00:  za + Amalijo Robar

P: 5. 8.  sv. Marija Snežna
– prvi petek –

ob 18.00 na Žabljeku:  za + 
Stanislava Bevc in Leopolda in 
Angelo ter Franca in Terezijo Urlep

ob 19.00 v župnijski cerkvi:  za + 
Frančiško Ploj

S: 6. 8.  Jezusova spremenitev na
gori

ob 19.00:  za + Doro Levec – obl. in
Ano Ban

SVETNIK TEDNA – 1. avgust

Leta  1696  se  je  v  Neaplju  rodil
sveti  Alfonz  Ligvorij. Njegova
življenjska pot je dokaj zanimiva in
razgibana. Pri šestnajstih letih je že
bil  doktor  cerkvenega in civilnega
prava.  Nekaj  časa  se  je  vdajal
posvetnemu  in  lahkomiselnemu
življenju.  Na  duhovnih  vajah  je
prišel  do  pravilnih  spoznanj  in  se
spreobrnil. Vsak dan je redno molil
in hodil k sveti maši. Vsak mesec je
opravil  spoved  in  pogosto  je
prejemal  sveto  obhajilo.  Čeprav
dober  pravnik  je  nekoč  kot
odvetnik  izgubil  pravdo.  Kakor  da
ga  je  obsijala  Božja  luč,  se  je  v
molitvi  pred  Marijinim  oltarjem
vprašal:  "Kaj  še  iščem  v  tem
varljivem  svetu?"  Tam  je  odložil
svoj  pravniški  meč.  Vstopil  je  v
bogoslovje  in  se  začel  pripravljati
na  duhovniški poklic.
Alfonz je  nameraval  iti v misijone
na Kitajsko, a mu je spovednik to
odsvetoval.  Po  nasvetu  neke
redovnice  je  ustanovil  red
duhovnikov,  ki  so  se  zavezali,  da
bodo posnemali Odrešenika. Papež
ga je postavil za škofa. Odlikoval se
je z vnetim in preprostim načinom
pridiganja. Na ta način je pritegnil
množice poslušalcev.

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

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

št. 53,  31. julij 2022,  18. nedelja med letom                                                        leto I

K ČEMU NAS VABI DOBRA LETINA?

Preden  začnem  sestavljati  duhovno  misel  za  naš  župnijski  list,  redno
preberem odlomke Božje besede, ki so določeni za naslednjo nedeljo. Po
razmisleku skušam izbrati smer razmišljanja, za katero menim, da bi nas
lahko nagovorila.
Ko  z razmišljanjem stojim ob današnjem evangeliju, čutim, da je odlomek
izbran prav za čas žetve, ko polja podarjajo prvi del letine. Jezus v priliki
predstavi  človeka, ki mu je polje bogato obrodilo. Razmišljal  je,  kaj naj
stori ob polni kašči žita. Sam pri sebi je dejal: "Duša moja,  veliko dobrin
imaš spravljenih za mnogo let. Počivaj,  jej, pij  in bodi dobre volje." (Lk
12,19) Zaključek takega razmišljanja je Bog označil za neumnost.

Nedvomno nam Bog privošči dobro letino in se
veseli, da človekovo delo obrodi uspeh. On nima
nič  proti,  če  se  ljudje  veselimo ob pogledu na
sadove svojega truda. On nam daje rodovitnost
zemlje, pogoje rasti in druge pogoje za delo in
blagoslavlja naša prizadevanja. Bogu pa ni všeč,
če  vse  zasluge  za  dober  pridelek  pripisujemo
sebi  ali  drugim  srečnim  naključjem,  ker  to  ne
drži.  Napačno  je,  da  človek  izključi  njega,  od
katerega  prihaja  vse  dobro.  Tako  je  mislil  in
govoril človek v evangeljski priliki, zato je o njem
rečeno, da ni bil moder in resnicoljuben.

Zadovoljiva  letina  in  drugi  dosežki  našega  dela  nas  poleg  zadovoljstva
vabijo k hvaležnosti. Ta je že v tem, da priznamo Božji delež pri našem
uspehu  in  se  zavedamo  pomoči,  ki  so  nam  jo  nudili  ljudje.  Lepo  in



N: 7. 8.  19. nedelja med letom,
sv. Sikst II., papež

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Franca Javornik in 
Marijo Cintaver

 odgovarja Franc Mlakar, župnik pravično je, da Bogu v molitvi ali z naročeno mašo rečemo iskreni hvala.

Prav tako, čeprav na drugačen način, se zahvalimo dobrim ljudem. Veselje
in hvaležnost ob pridelanem ali doseženem dobi konkreten izraz v dobrih
delih. Ne smemo biti taki, kot je bil človek v evangeljski priliki, ki je sam
sebi rekel:  "Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje." Višek pridelka bomo radi
poklonili tistim, ki nimajo potrebnih dobrin. Delitev z ubogimi je najlepši
izraz hvaležnosti in hkrati prošnja za Božji blagoslov v prihodnje. Človek, ki
se zaveda, da ga je Bog obdaril, bo tudi sam radovoljno delil s potrebnimi.

Evangeljski odlomek nam ob sklepu podari še eno sporočilo, ko primerja
bogatega človeka, ki je sebično sam koristil svoje pridelke, s tistimi, ki svoje
radi delijo s potrebnimi. Pove nam, da so slednji bogati pred Bogom. To
bogastvo dosežejo tisti, ki posnemajo Božjo darežljivost. S tem si nabirajo
zaklad v nebesih. Snovno bogastvo bomo pustili tukaj, bogastvo dobrih del
pa bomo nesli s seboj in nas bodo priporočala pri Božjem sodniku.

Poleg marljivega dela in razumnega gospodarjenja ne pozabimo skrbeti za
bogastvo pred Bogom.

A K T U A L N O

DEVETDNEVNICA PRED MARIJINIM PRAZNIKOM

Letos mineva 30 let, odkar so takratni slovenski škofje posvetili naš narod
Božji Materi Mariji. Njim smo se pridružili vsi člani Cerkve v deželi. To je
bilo leto po osamosvojitvi Slovenije.

Škofje so s posvetitvijo imeli  predvsem dva razloga.  Zahvaliti se Bogu, da
osamosvojitvena vojna  ni  zahtevala  še  več  človeških  življenj  in  drugega
pustošenja. Spomnimo se na grozote v Vukovarju in mestih na Kosovem

O Z N A N I L A

ZA  NAMI  JE  KRIŠTOFOVA
NEDELJA, ko smo se Bogu zahvalili
za varstvo v prometu in prosili za
pomoč pri nadaljnji vožnji.

Ob  tem  smo  s  prostovoljnimi
darovi  zahvale  zbirali  sredstva  za
nakup  vozil  na  misijonskih
postajah.  Ni  nas  bilo  prav  dosti,
vendar smo zbrali 524 evrov.

Za vaš velikodušni dar se v imenu
misijonarjev iskreno zahvaljujem.

Vsem želim srečno in varno vožnjo
na vseh poteh.

GOD  MARIJE  ANGELSKE ali
porcijunkula je v torek, 2. avgusta.

Ta  dan  lahko  vernik  prejme
odpustek,  če  sodeluje  pri  sveti
maši,  opravi  spoved,  vredno
prejme  obhajilo  in  moli  po
namenu svetega očeta.

OBISK BOLNIKOV in podeljevanje
zakramentov  je  na  prvi  petek  v
mesecu. Za to oskrbo sem na voljo
vsakemu,  ki  jo  sprejme.  Tiste,  ki
ste to voljo že izrazili, obiščem ob
običajnem času.

DEVETDNEVNICA kot priprava  na
obnovo  izročitve  nebeški  Materi
se začne v soboto, 6. avgusta. Ta
dan  je  hkrati  praznik  Jezusove
spremenitve na gori, kar spodbuja
k doživeti pripravi na praznik.

Vse  župljane  lepo  vabim  k
obhajanju  devetdnevnice.  Če  ne
morete vsak dan priti v cerkev, pa
pridite toliko, kolikor morete.

Naš  narod  tudi  sedaj  potrebuje
Božje  pomoči. Pomagajmo  jo
izprositi.

SLOVESEN  SPREJEM dveh  novih
zvonov v Kočnem  bo v soboto, 6.
avgusta. Zvonova bodo konji okoli



ter v Bosni. Višji pastirji Cerkve so  Marijinemu varstvu izročili prihodnost
slovenskega naroda in Cerkve v njem. V spomin na to izročitev Mariji so v
stolnicah,  romarskih  cerkvah  in  tudi  mnogih  župnijskih  postavili  in
blagoslovili spominsko ploščo.

Naši  škofje  so  takrat  določili,  da  vsako  leto  na  praznik  Marijinega
vnebovzetja  obnovimo  posvetitev,  kar  smo  uresničevali  vsa  dosedanja
leta. Spodbujali so nas, da se na obnovo posvetitve dobro pripravimo.

To uresničujemo z obhajanjem devetdnevnice.

Ta duhovni  dar  lahko prejmemo
tudi  v  župnijski  cerkvi,  zlasti
bolniki  in  drugi,  ki  ne  morete
romati v svetišča, ki jih oskrbujejo
Frančiškovi sinovi.

PRVI  PETEK  V  MESECU je
posvečen sv.  Srcu Jezusovemu in
molitvi za družine.

Radi  počastimo  Božje  Srce  in
njemu priporočimo družine.

15.  ure  odpeljali  od  župnijske
cerkve skozi vasi do Kočnega. Tam
bo  ob  krajšem  kulturnem
programu  sprejem  kmalu  po  17.
uri. Vabljeni!

Zvonova  bosta  potovala  skozi
Hošnico,  delno  Vrhole  in  Kočno.
Na  poti  ju  boste  lahko  videli  in
pozdravili.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
1. 8. 2022 – 7. 8. 2022

PONEDELJEK:
1. 8.

sv. Alfonz Ligvorij, škof
- ob 7.00:  za + Ireno Sekolec

TOREK:
2. 8.

sv. Štefan I., papež
porcijunkula

- ob 7.00:  za + iz družin Žnidaršič, 
Golob in Možina

SREDA:
3. 8.

sv. Martin, menih
- ob 7.00:  za + Milana Trol

ČETRTEK:
4. 8.

sv. Janez Marija Vianney,
arški župnik

- ob 19.00:  za + Amalijo Robar

PETEK:
5. 8.

sv. Marija Snežna
– prvi petek –

- ob 18.00 na Žabljeku:  za + 
Stanislava Bevc in Leopolda in Angelo
ter Franca in Terezijo Urlep

- ob 19.00 v župnijski cerkvi:  za + 
Frančiško Ploj

SOBOTA:
6. 8.

Jezusova spremenitev na gori

- ob 19.00:  za + Doro Levec – obl. in 
Ano Ban

NEDELJA:
7. 8.

19. nedelja med letom,
sv. Sikst II., papež

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Franca Javornik in 
Marijo Cintaver


