
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 27. 6.  sv. Ema Krška, kneginja

ob 7.00:  za + Ireno Sekolec – 
Tomšič

T: 28. 6.  sv. Irenej Lyonski, škof

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

S: 29. 6.  sv. Peter in Pavel,
apostola, slovesni praznik

ob 7.00:  po namenu 
novomašnikov

ob 19.00:  za + Danila Šošter

Č: 30. 6.  sv. prvi mučenci rimske
Cerkve

ob 19.00:  za + Marijo Florjančič

P: 1. 7.  sv. Estera, svetopisemska
žena

– prvi petek –

ob 19.00:  za + Milana Trol

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

S: 2. 7.  Ptujskogorska Mati božja,
– prva sobota –

SVETNIK TEDNA – 27. junij

Ni  povsem  zanesljivo,  ali  je  bila
sveta  Ema  slovenskega  rodu,
vsekakor  pa  je  zelo  povezana  z
našo  deželo.  Živela  je  v  prvi
polovici  11.  stoletja.  Zaslovela  je
po svoji  telesni  in duhovni  lepoti.
Izmed mnogih snubcev jo je dobil
za ženo savinjski mejni grof Viljem.
Zakonca  sta  združila  velika
posestva  obeh  hiš  na  Koroškem,
Kranjskem in Štajerskem.

Emina sreča pa je bila kratka.  Sin
Hartvig  je  umrl  v  mladosti.  Mož
Viljem  pa  je  umrl  na  povratku  z
romanja  v  Rim  v  Labotski  dolini.
Izgubila je tudi prvega sina Viljema,
ki  je  padel  v  boju  za  cesarja
Konrada II.

Ema je ostala vdova in brez otrok.
Moč v teh preizkušnjah ji je dajala
globoka  in  prekaljena  vera.
Odrekla  se  je  zemeljskim  upom.
Svoja  posestva  je  premišljeno
obrnila v korist ljudstva in Cerkve.
Sama je postala revna in se naselila
v  samostanu  Krka  na  Koroškem,
kjer  je  umrla  in  je  tam  tudi
pokopana.  Leti  rojstva  in  smrti
nista povsem znani.

Uredil in razmnožil Župnijski urad

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

št. 48,  26. junij 2022,  13. nedelja med letom                                                       leto I

NEUSPELI POSKUSI, A STVAR GRE NAPREJ…

V  prvem  delu  nam  evangeljski  odlomek,  izbran  za  današnjo  nedeljo,
poroča o negostoljubnem sprejemu Jezusa in apostolov v Samariji. Na poti
v  Jeruzalem  jim  prebivalci  neke  vasi  niso  nudili  počitka.  Ta
negostoljubnost je apostole bolj prizadela kot Jezusa, zato so razmišljali o
maščevanju. Jezus jih je pograjal zaradi želje po maščevanju.
Nadaljevali so pot proti Jeruzalemu, ki pa je bila dokaj pestra. Evangelist
Luka navaja tri osebe, ki so se srečale z Jezusom, a nobeden izmed njih se
Jezusu ni mogel pridružiti. Pri vseh se je pokazala ovira, da niso postali
njegovi učenci.

Prvi  se  je  Jezusu  ponudil  z  besedami:  "Za
teboj  bom  hodil,  kamor  koli  pojdeš." (Lk
9,57) Jezus mu je pojasnil,  da pri  njem ne
more  pričakovati  udobja  in  koristi.  Ker  ni
dobil  zagotovila  lažjega  življenja  in  svetne
veljave,  je  ostal  zunaj  kroga  Jezusovih
učencev.
Na isti poti je sam Jezus nekoga nagovoril in
ga  povabil:  "Hodi  za  menoj!" A  ta  mu  je
odgovoril: "Gospod, dovoli mi, da prej grem
in pokopljem svojega očeta." (Lk 9,59)

Tega moža je  Jezusovo  vabilo  presenetilo.  Ne  gre  le  za  pogreb očeta,
ampak za opravila,  ki  jih je načrtoval,  Jezusu pa bo podaril  preostanek
življenja. Dva od Jezusovih sogovornikov na poti v Jeruzalem sta mu sama
povedala, da želita postati njegova učenca, a njuna pripravljenost je bila
nezadostna,  oziroma  sta  si  po  svoje  predstavljala  obseg  in  način



ob 19.00:  za + Amalijo Robar

N: 3. 7.  14. nedelja med letom,
nedelja Slovencev po svetu,

sv. Tomaž, apostol

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Marijo Požgan ter 
Franca in Marjeto Potočnik

sv. Filipa in Jakoba v Laporju,
 odgovarja Franc Mlakar, župnik

poslanstva. Jezus ju ni sprejel zaradi njunega delnega služenja.

Bog,  ki  nam  vse  daje,  se  ne  more  zadovoljiti  le  s  podarjenimi  ostanki
življenja, ampak pričakuje, da mu zlasti nosilci duhovnih poklicev dajo na
razpolago  svoje  najboljše  moči  in  sposobnosti.  On  dopusti  svobodno
odločitev in sprejme tudi  odhod tistih,  ki  jim je njegova beseda preveč
zahtevna. Treba je tudi spomniti, da je delo za Božje kraljestvo nekaj tako
velikega, da mu je vredno posvetiti življenje v času največje ustvarjalnosti.
Služba  bratom  in  sestram  s  posredovanjem  Božjih  skrivnosti  ne  more
postati prostočasna dejavnost,  zato  mora biti dovolj  takih,  ki  tej  nalogi
posvetijo svoje dneve v polnosti.

Vsi smo veseli, kadar naša prizadevanja obrodijo uspehe. Tudi Bog je vesel
naših dobrih sadov. Nepopolno odzivanje Jezusovih sogovornikov na poti v
Jeruzalem pa nas uči, da je tudi Jezus upošteval in sprejel nezmožnost ali
nepripravljenost nekaterih, da bi mu služili z nedeljenim srcem. Upošteval
je  človekovo  mero  pripravljenosti  in  svobodno  izbiro.  Za  marsikoga  pa
pride čas, ko bo lažje prepoznal milost in bo nanjo odgovoril s pozitivnim
odgovorom. V tem upanju naj kristjani nadaljujemo svoje poslanstvo.

A K T U A L N O

SLOVENSKI NOVOMAŠNIKI 2022

Od kar se zavedam smo, kakor v mnogih krščanskih družinah, imeli doma
katoliški časopis Družina. Dobro imam v spominu leta pred časom, ko ni
bilo novomašnikov, katerih slike bi napolnile dve strani časopisa. A tako
malo,  kot  je  letos  novih  duhovnikov  v  Sloveniji,  starejši  ne  pomnimo.
Vzrokov za tako stanje je več in jih ni težko prepoznati.

O Z N A N I L A

PRAZNIK  SVETEGA  PETRA  IN
PAVLA obhajamo  v  sredo,  29.
junija.

Ta dan se Cerkev spominja stebrov
apostolskega  zbora  in  Cerkve.
Praznična sveta maša je ob 7. uri
in ob 19. uri.

NOVOMAŠNIKE ŠKOFJE
posvečujejo na praznik apostolskih
prvakov. Novih mašnikov se verni
veselimo  in  povabljeni  smo,  da
zanje in za nove duhovne poklice
te dni še več molimo.

Na  dan  njihovega  posvečenja  bo
pred sveto mašo polurna molitev
pred Najsvetejšim.

Pridite  k  molitvi  in  daritvi  in
novomašnike duhovno podprimo.

SREČANJE KLJUČARJEV je v sredo
po večerni sveti maši.

Vabim  vas,  da  se  pogovora
udeležite.

Potrebno  je,  da  ste  seznanjeni  z
delom  v  župniji  in  se  vključite  v
dogajanje.

PRVI  PETEK V MESECU je  Jezusu
posvečen  dan,  ko  z  mislijo,
molitvijo  in  udeležbo  pri  božji
službi  častimo  njegovo  presveto
Srce.

OBISK  BOLNIKOV IN  OSTARELIH,
ki ne morete redno v cerkev, je na
prvi petek.

Domov  vam  želim  prinesti
Jezusove  zakramente,  po  katerih
nas krepi Božja moč in ljubezen.



L j u b l j a n s k a  n a d š k o f i j a  ima tri novomašnike:

ROK GREGORČIČ izhaja iz župnije Ljubljana Šiška, novo mašo bo imel 3.
julija v domači župniji,

TADEJ PAGON, doma iz župnije  Bistrica pri  Tržiču, ki  bo tam imel  novo
mašo 3. julija,

JANEZ PAVEL ŠUŠTAR iz župnije Homec, ki bo imel novo mašo 10. julija.

N o v o m e š k a  š k o f i j a  ima enega novomašnika:

JANEZ  MEGLEN  prihaja  iz  župnije  Krka  na  Dolenjskem,  novo  mašo  bo
obhajal v nedeljo, 3. julija.

NEDELJO  SLOVENCEV  PO  SVETU
obhajamo na prvo nedeljo v juliju.

Ta  dan  nas  spominja  na  naše
rojake  po  svetu,  ki  so  se  iz
različnih razlogov napotili na tuje.

Večina od njih je ohranila vero in
ljubezen do domovine.  V  tem so
nam lahko zgled.

Vsem pa želimo dobro, zato se jih
v molitvi spominjamo.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
27. 6. 2022 – 3. 7. 2022

PONEDELJEK:
27. 6.

sv. Ema Krška, kneginja
- ob 7.00:  za + Ireno Sekolec – Tomšič

TOREK:
28. 6.

sv. Irenej Lyonski, škof
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

SREDA:
29. 6.

sv. Peter in Pavel, apostola,
slovesni praznik

- ob 7.00:  po namenu novomašnikov

- ob 19.00:  za + Danila Šošter

ČETRTEK:
30. 6.

sv. prvi mučenci rimske Cerkve
- ob 19.00:  za + Marijo Florjančič

PETEK:
1. 7.

sv. Estera, svetopisemska žena
– prvi petek –

- ob 19.00:  za + Milana Trol

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

SOBOTA:
2. 7.

Ptujskogorska Mati božja,
– prva sobota –

- ob 19.00:  za + Amalijo Robar

NEDELJA:
3. 7.

14. nedelja med letom,
nedelja Slovencev po svetu,

sv. Tomaž, apostol

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Marijo Požgan ter 
Franca in Marjeto Potočnik

  

                     


