
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 20. 6.  sv. Adalbert, škof
ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji 
za zdravje

po namenu Brezmadežne
(g. Janez)

T: 21. 6.  sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik

ob 7.00:  za + Alojzijo, Franca in 
Alojza Jug ter Marijo Haložan

za + s. Avrelijo Pavel (g. Janez)
S: 22. 6.  sv. Janez Fisher,

mučenec
ob 7.00:  za + Amalijo Robar

po namenu (g. Janez)
Č: 23. 6.  Rojstvo Janeza Krstnika,

praznik
ob 19.00:  za + Jožefa Iljevec – obl.
za vse potrebne Božjega usmiljenja

(g. Janez)
ob 22.00 na Žabljeku:  za + 
Stanislava Bevc ter Leopolda, 
Angelo, Franca in Terezijo Urlep
ob 24.00:  za + Franca Kropič
P: 24. 6.  Srce Jezusovo, praznik
ob 19.00:  za + Milana Trol (g. 
Janez)
ob 19.00 na Žabljeku:  za + 
Elizabeto Iršič
S: 25. 6.  Brezmadežno Srce

Marijino, dan državnosti
ob 19.00:  za + Danila Šošter – 8. 
dan

po namenu družin (g. Janez)

N: 26. 6.  13. nedelja med letom
sv. Vigilij (Stojan), škof

ob 7.00:  za blagoslov in varstvo 
naše domovine
ob 9.30:  za + Antona in Alojzijo 
Mraz

 za + Pepco Regoršek (g. Janez)
ob 10.30 na Žabljeku:  za žive in 
rajne župljane
               za + Hajškove in Pernatove
               za zdravje

SVETNIK TEDNA – 21. junij

Leta  1568  se  je  plemiškima
staršema  rodil  Alojzij.  Oče  ga  je
določil  za  vojaški  stan,  vendar
Alojzij te zamisli ni uresničil.
Z  bratom  Rudolfom  sta   šla  v
Firence,  kjer  je  Alojzij  v  cerkvi
Marijinega  oznanjenja  naredil
zaobljubo  devištva,  nato  pa  se  je
odpovedal  prestolu  in  sklenil,  da
postane duhovnik.
Po  prejemu  prvega  obhajila  je
vsako  nedeljo  prejel  Jezusa.  Ta
zakrament je tako cenil, da se je tri
dni  nanj  pripravljal  in  tri  dni
zahvaljeval!  Ko  se  je  odločil,  da
vstopi  v  jezuitski  red,  mu  je  oče
hudo  nasprotoval.  Zmagal  je
Alojzij. Šest let se je pripravljal na
duhovništvo,  ki  ga ni  dosegel.  Ob
strežbi  kužnim bolnikom je  zbolel
in leta 1591 umrl.

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. 47,  19. junij 2022,  12. nedelja med letom                                                       leto I

KAJ LAHKO DAMO MI JESTI?

Sveta evharistija (sv. maša in sv. obhajilo)  je vir in vrhunec krščanskega
življenja.  To  večno  veljavno  resnico  je  močno  naglasil  drugi  vatikanski
cerkveni zbor v svoji konstituciji o svetem bogoslužju. Iz tega spoznanja
sledi, da Cerkev s tolikšno skrbjo obhaja evharistijo in k njej vabi vernike.
To vnemo začutimo tudi ob prazniku svetega Rešnjega telesa,  ko poleg
samega praznika, ki je vedno na četrtek, obhajamo "telovsko nedeljo" in v
upanju na večje število vernikov opravljamo javno in slovesno češčenje
Najsvetejšega  zakramenta.  V  skladu  s  tem  izluščimo  duhovno  misel  iz
odlomka na sam praznik.

V  njem  evangelist  Luka  poroča  o  Jezusovi
pomnožitvi  kruha  in  nahranitvi  lačne
množice.  Učenci  so  predlagali  svojemu
učitelju  naj  odpusti lačne poslušalce,  da si
najdejo  potrebno  hrano.  Jezus  z  njihovim
predlogom ni soglašal, ampak jih je povabil,
da  oni  poskrbijo  za  potrebno  okrepčilo.
Rekel jim je:   "  Vi jim dajte jesti.  "   (Lk 9,13)
Jezusov  odgovor  preseneča,  ker  kaže  na
nemogočo uresničitev. Kako naj dvanajsteri,
ki  sami  nimajo  zalog,  sedaj  nahranijo
množico lačnih!

Jezus  apostole  vzgaja  za  strežbo potrebnim,  medtem ko bi  jih  oni  kar
odpustili. Lačni in ljudje v drugih stiskah so tudi nam izziv. Ne smemo jih
odpustiti ali jih prepustiti same sebi. Kristjani smo po Jezusovem nauku še
posebej  poklicani,  da  pomagamo  ubogim.  Tu  ne  gre  vedno,  da  jim
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 odgovarja Franc Mlakar, župnik postavimo "poln krožnik" na mizo.
Ljudem je potrebno pomagati najti pot iz stiske, da bodo, ko bo le mogoče,
sami poskrbeli  za  svoje potrebe. Cerkev je  v preteklosti ljudi  vzgajala  k
razumnemu gospodarjenju  in  jih  učila  obdelovati zemljo.  Enako pomoč
nudijo ljudem tudi današnji misijonarji, kjer delujejo. Besede "dajte jim vi
jesti" kažejo na različne vrste pomoči, da se zmanjša število lačnih.

Apostoli so na pobudo Jezusa, da nahranijo lačne, odgovorili: "Nimamo…"
Njihov  odgovor  nas  navaja  k  razmisleku,  da  ljudje  res  nimamo
evharističnega kruha, ki je živo Jezusovo telo v posvečeni hostiji in je hrana
za našega duha. Takega kruha ljudje ne moremo pripraviti. Sveto obhajilo
je  čisti  dar  Božje  ljubezni  do  nas.  Podarja  nam  ga  Kristus,  ki  po  službi
posvečenega služabnika stopa na oltar pri mašni daritvi in od tam v srca
tistih, ki verujemo in čutimo duhovno lakoto.

A K T U A L N O

SVETIŠČE SRCA JEZUSOVEGA NA ŽABLJEKU

Njegov začetek sega v trideseta leta preteklega stoletja. Misel na gradnjo
svetišča  se  je  porodila  ob  stiski  na  viharnem  morju  v  daljni  Ameriki.
Rojakinja Neža Tkavec z Žabljeka se je v nevarnosti potopitve zaobljubila,
da  bo  ob  rešitvi  v  domačem  kraju  naročila  zgraditi  cerkev  v  čast  Srcu
Jezusovemu. Obljuba je bila izpolnjena 29. 7. 1935, ko je bila nova kapela
blagoslovljena.

Ob koncu 80. let preteklega stoletja ste ob pobudi mladega in zavzetega
župnika  Antona  Frasa  kapelo  toliko  povečali,  da  sedaj  zasluži  ime
podružnična cerkev. Povečano svetišče je na nedeljo Srca Jezusovega, 30.
junija 1991, blagoslovil mariborski škof dr. Franc Kramberger. Ta skromen
prikaz  naj  bo  oživitev  spomina,  posebej  za  mlajše.  Dobro  je,  da  vsaj  v
obrisih poznamo nastanek svoje cerkve.

Lansko leto je minilo 30 let, odkar ima cerkev na Žabljeku sedanjo obliko.
Zaradi  covida-19  ni  bilo  mogoče  praznovanje  z  udeležbo  ljudstva,  zato
bomo tam prihodnjo nedeljo  s  sveto mašo nekoliko obhajali  omenjeno

O Z N A N I L A

PRAZNIK ROJSTVA Janeza Krstnika
je  letos  premaknjen  na  23.  junij.
Dan prej ga bomo obhajali, ker je
v  petek  praznik  Srca  Jezusovega.
Oba praznika imata svojo veljavo,
zato nobeden od njiju ne odpade.
Lepo vabljeni  na  Krstnikov  dan k
sveti maši.

SRCE  JEZUSOVO je  slovesni
praznik, ki ga obhajamo ob osmini
Rešnjega telesa, letos 24. junija.
V župnijski cerkvi je sveta maša ob
19. uri, kakor je stalnica, in tudi ob
oltarju Srca Jezusovega.
Lepo vabljeni!

PRAZNOVANJE  NA  ŽABLJEKU je
posebej  bogato,  saj  je  tam
žegnanje.
U r n i k  b o g o s l u ž j a:
 v četrtek ob 21. uri molitev,
 ob 22. uri sveta maša,
 češčenje  Najsvetejšega  ob  23.

uri,
 ob 24. uri sveta maša.
Organizacijo  tega  dela  vodi
karizmatična  Prenova  v  Duhu.
Maševala bosta duhovnika gosta.
 Na sam praznik je sveta maša ob

19. uri.
 Na  nedeljo  Srca  Jezusovega  bo

DAN DRŽAVNOSTI je  pomemben
praznik, saj nas spominja na dan,
ko je naša domovina pred 31. leti
postala samostojna, demokratična
in  postopoma  priznana  država.
Praznik obhajamo 25.  junija in je
priložnost,  da  utrdimo  narodno
zavest  in  domoljubnost,  ki  še  ni
splošna vrlina.
Pol  ure  pred  sveto  mašo  bomo
pred  Najsvetejšim  molili  za
blagoslov  naše  domovine  in
države.
Ljubezen  in  skrb  za  svoj  narod
bomo pokazali tudi z udeležbo.

SPREMEMBA na urniku svetih maš
v nedeljo,  26.  junija,  je  potrebna
zaradi  praznovanja  na  Žabljeku.
Zaradi  majhnega  prostora,  ki  je
tam,  je  dobro,  da  sta  tukaj  dve
sveti maši:  prva ob 7. uri in druga
ob 9.30.
Upoštevajte spremembo.

ZAHVALJUJEM  SE  VSEM,  ki  ste
karkoli  pripomogli,  da  smo lahko
lepo  obhajali  telovsko  procesijo.
Že s pripravo kapelic,  darovanimi
brezami,  cvetjem  in  delom  ste
slavili  Gospoda,  še  bolj  pa  z
udeležbo  pri  bogoslužju,  z



obletnico. Sveto mašo bo ob 10.30 daroval graditelj povečane cerkve.

Številni ste pri  gradnji pred 30. leti požrtvovalno sodelovali.  Hvala vam!
Obletnica svetišča je lahko vsem nam spodbuda, da imamo svojo cerkev
radi in jo z veseljem obiskujemo.

ob 10.30 sveta maša.
Lepo  vabljeni  k  češčenju  Srca
Jezusovega  in  k  praznovanju,
kadar le morete.

molitvijo in petjem.
Bog povrni!

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
20. 6. 2022 – 26. 6. 2022

PONEDELJEK:
20. 6.

sv. Adalbert, škof

- ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji za 
zdravje

po namenu Brezmadežne (g. Janez)
TOREK:

21. 6.
sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

- ob 7.00:  za + Alojzijo, Franca in Alojza
Jug ter Marijo Haložan

za + s. Avrelijo Pavel (g. Janez)
SREDA:

22. 6.
sv. Janez Fisher, mučenec

- ob 7.00:  za + Amalijo Robar
po namenu (g. Janez)

ČETRTEK:
23. 6.

Rojstvo Janeza Krstnika,
praznik

- ob 19.00:  za + Jožefa Iljevec – obl.
za vse potrebne Božjega usmiljenja

(g. Janez)
- ob 22.00 na Žabljeku:  za + Stanislava 

Bevc ter Leopolda, Angelo, Franca in 
Terezijo Urlep

- ob 24.00:  za + Franca Kropič
PETEK:

24. 6.
Srce Jezusovo, praznik

- ob 19.00:  za + Milana Trol (g. Janez)
- ob 19.00 na Žabljeku:  za + Elizabeto 

Iršič
SOBOTA:

25. 6.
Brezmadežno Srce Marijino,

dan državnosti

- ob 19.00:  za + Danila Šošter – 8. dan
po namenu družin (g. Janez)

NEDELJA:
26. 6.

13. nedelja med letom
sv. Vigilij (Stojan), škof

- ob 7.00:  za blagoslov in varstvo naše 
domovine

- ob 9.30:  za + Antona in Alojzijo Mraz
za + Pepco Regoršek (g. Janez)

- ob 10.30 na Žabljeku:  za žive in rajne 
župljane
              za + Hajškove in Pernatove

                    za zdravje


