
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 6. 6.  sv. Marija, Mati Cerkve,
praznik, binkoštni ponedeljek

ob 7.00:  za + Franca Kropič
ob 19.00:  po namenu

Brezmadežne (g. Janez)
ob 9.00 Kočno:  za + Veroniko 
Erker
ob 19.00 Žabljek:  za + Elizabeto 
Iršič

T: 7. 6.  sv. Robert, opat

ob 7.00:  za + Ano Žnidar
po namenu Jelke (g. Janez)

S: 8. 6.  sv. Medard, škof

ob 7.00:  ni svete maše
ob 19.00:  za + Amalijo Robar

za spreobrnjenje (g. Janez)

Č: 9. 6.  sv. Primož in Felicijan,
mučenca

ob 19.00:  za + Štefana Vele
po namenu darovalke (g. Janez)

P: 10. 6.  sv. Bogumil Poljski, škof

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

S: 11. 6.  sv. Barnaba, apostol

SVETNIK TEDNA – 8. junij

Med najslavnejše  francoske  škofe
spada  sveti Medard.  Živel je med
leti  457  in  545  in  je  bil  zelo
radodaren. Že kot deček je podaril
lepo, novo obleko ubožcu, ki ga je
v  zimi  videl  prezebati.  Premožna
starša  sta  bila  tega  vesela  in  ga
nagradila z novo obleko.

Ko je bil že duhovnik, se je njegova
radodarnost  še  pomnožila.  Nekdo
mu je ukradel satje iz čebelnjaka.
Tatu  so  ukradene  čebele  tako
opikale, da je pribežal k lastniku in
priznal  tatvino.  Medard  ga  je
posvaril  zaradi  tatvine  in  mu
podaril nekaj medu.

Šestdeset let je bil goreč duhovnik
in  vnet  pridigar.  S  spokornim
življenjem  je  potrjeval  svoje
učenje.  Ko  je  umrl  škof  v
Vermandoisu,  so  ga  pri  73.  letih
postavili za škofa. V tej službi je do
zadnjih  moči  neumorno  vršil
apostolsko poslanstvo.

Sveti  Medard  velja  za  patrona
kmetov  in  vinogradnikov.  Imamo
ga za  vremenskega svetnika,  zato
se  mu  priporočamo  za  pravo
vreme.

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

Petdeseti dan po veliki  noči  kristjani  obhajamo praznik  razlitja  Svetega
Duha na prvo skupnost Jezusovih učencev. V moči istega Božjega Duha so
apostoli  šli  v  svet  in  neustavljivo  nadaljevali  Jezusovo  delo. Tega
poslanstva ne bi  mogli  opraviti s  svojimi  sposobnostmi,  kar  so večkrat
izrazili v svojih spisih.
Svetega Duha smo prejeli že pri svetem krstu in smo v njegovi moči bili
rojeni za Božje otroštvo. On nas je povezal v občestvo Jezusovih učencev
in smo postali  udje Cerkve.  Polnost Svetega Duha smo prejeli  pri  sveti
birmi. Med podeljevanjem tega zakramenta je škof s stegnjenimi rokami
nad birmanci pomenljivo molil. Prosil je: "Gospod Bog, pošlji jim Svetega
Duha Tolažnika; podeli jim duha modrosti in umnosti, duha sveta in moči,
duha vednosti in pobožnosti, napolni jih z duhom Božjega strahu."

V tej molitvi je naštetih vseh sedem darov
Svetega Duha,  ki  jih  kristjan potrebuje,  da
more  živeti  vero  in  zvesto  opravljati  svoj
življenjski  poklic,  za  katerega  smo  se
usposobili,  in  poklic  kristjana,  ki  izhaja  iz
krsta  in  birme.  Ti  darovi  ne  smejo  postati
zakopan zaklad in pozabljeno darilo.  Darovi
Svetega Duha so bogastvo, ki nam pomaga
oblikovati naše življenje, da postane plodno
za ta svet in zaslužno za večno življenje.

Štirje darovi  bistrijo našo pamet; to so dar modrosti, umnosti, sveta in
vednosti.  Modrost  življenja  je  v  tem,  da  se  pravilno  odločamo  in
presojamo,  kaj  je  prav  in  dobro.  Umnost  pomeni  pravilno  umevanje



ob 19.00:  za + Veroniko Robar
za priporočene (g. Janez)

N: 12. 6.  Sveta Trojica, praznik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Matildo in Franca 
Pahič
za + Toneta Javornik ter za + Alojza,
Alojzijo in Cecilijo Smogavec

(g. Janez)

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

verskih  resnic  in  pravil  življenja.  Vednost  pomeni  napredovanje  in  rast  v

pravilnem spoznavanju.  Dar sveta pa je potreben predvsem odraslim in
vzgojiteljem, da znamo pravilno svetovati tistim, ki ne najdejo prave poti.

Zadnji trije darovi, ki izhajajo iz Svetega pisma in jih po tradiciji imenujemo
dar moči, pobožnosti in strahu Božjega, krepijo našo voljo. Pomagajo nam
k vztrajnosti v prizadevanju za dobro in  pravilno. Vztrajnost je namreč zelo
pomembna in potrebna lastnost, brez katere ne pridemo do cilja. Dar moči
nas krepi, da moremo premagati vse slabo in hudo, ki je v nas in okoli nas.
Dar pobožnosti nam pomaga ohranjati zaupno srce, da je naša pobožnost
življenjska in iskrena. Strah Božji nam pomaga, da imamo spoštljiv odnos
do Boga, in nam pomaga varovati se greha.

Sveti Duh nam podarja še druge darove in milosti, ki  niso zaobseženi v
zgoraj  naštetih.  Nadvse pomembni  so tudi  dar vere,  upanja in ljubezni.
Veselimo se jih, z njimi sodelujmo in zanje pogosto prosimo.

A K T U A L N O

PREMALO POZNANI BOŽJI SLUŽABNIK

V letošnjih vrtnicah beremo prikaz življenja slovenskega božjega služabnika
Antona Strleta. Knjižico s kratkimi sestavki je napisal dr. Andrej Pirš, ki je
izbran za postulatorja, ki zbira in ureja gradivo, potrebno za pravilen prikaz
kandidata  za  razglasitev  med  blažene  in  svetnike.  Ta  mora  sam  dobro
poznati  življenje  in  delo  tistega,  ki  ga  cerkvena  skupnost  predlaga  za
razglasitev.  Dr.  Pirš  je  gotovo  sedaj  najboljši  poznavalec  velikega

O Z N A N I L A

MARIJA, MATI CERKVE, je praznik
novejše  dobe.  Drugi  vatikanski
cerkveni  zbor  (1961-1965)  je
naglasil  vlogo  Božje  Matere  v
življenju  Cerkve.  Na  osnovi  tega
poudarka je sveti papež Pavel VI.
na  dan  po  binkoštih  postavil
praznik Marije, Matere Cerkve. To
ni  nov  nauk  o  Mariji,  ampak
jasnejši  poudarek,  da je Jezusova
Mati  tudi  duhovna  mater
Jezusovih učencev. Vsekakor je to
lep vidik v Marijinem poslanstvu in
nam lepa spodbuda.

Praznične maše so:
 v župnijski cerkvi ob 7. in 19. uri,
 v Kočnem ob 9. uri,
 na Žabljeku ob 19. uri.

Lepo vabljeni.

V SREDO, 8. JUNIJA, izjemoma ne

VEROUČNO LETO bomo sklenili  z
zahvalno  sveto  mašo  v  nedeljo,
12. junija, ob 10. uri.
Po  sveti  maši  bodo  otroci,  ki  so
obiskovali  veroučno  šolo,  prejeli
veroučno  knjižico  z  vpisom
letnika.
Sklep  leta  s  sveto  mašo  in
sodelovanjem  pri  njej  je  najlepši
način,  da  se  Bogu  zahvalimo  za
vse,  kar  nam  je  bilo  v  tem  letu
posredovano.
K  zahvalni  maši  katehetje  lepo
vabimo vse veroučence in njihove
starše.

MOLITEV

Sveti troedini Bog,
svojega služabnika Antona Strleta
si poklical, da ti je kot duhovnik,
spovednik in bogoslovni učitelj
zvesto služil v veri, upanju in



znanstvenika in gorečega duhovnika dr. Antona Strleta.

Prav  je,  da  poznamo  svoje  športnike,  uspešne  podjetnike,  nesebične
dobrodelnike,  velike kulturnike in umetnike… Vsi ti izredni ljudje bogatijo
celoten narod in ga predstavljajo v svetu.

Premalo pa se zavedamo, da so na naših tleh živeli  in delali  svetniki, in
premalo cenimo njihov prispevek za kakovost  življenja. Dobro je,  da se
zanje  zanimamo  in  jih  hočemo  bolje  spoznati,  da  bi  se  jim  mogli
priporočati.

Bodimo veseli, da bomo v letošnjih vrtnicah spoznali življenje in delo dr.
Antona Strleta, ki je blestel v krščanskih krepostih, in je eden od slovenskih
svetniških kandidatov. Sam je bil velik častilec Srca Jezusovega.

bo ob  7.  uri  svete  maše.  K  sveti
maši boste lahko prišli ob 19. uri.

VEROUČNA  SREČANJA za  vse
skupine  se  bodo  ta  teden
zaključila.

Tisti veroučenci, ki imate veroučne
knjižice  še  doma,  jih  ta  teden
prinesite katehistinji  ali  katehetu,
da vam bomo mogli vpisati letnik.

Prosim, dobro poglejte doma, ker
se pogosto zgodi, da se tudi doma
založijo.

ljubezni.  Z globokim molitvenim
življenjem in obhajanjem

evharistije je spolnjeval svoje
vsakodnevne dolžnosti.

V luči svojega vodila Povsod Boga
se je popolnoma izročil

Jezusovemu in Marijinemu Srcu.
(Na njegovo priprošnjo

te prosim za …)
Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo

prištet med blažene.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
6. 6. 2022 – 12. 6. 2022

PONEDELJEK:
6. 6.

SVETA MARIJA,
MATI CERKVE,

praznik,
binkoštni ponedeljek

- ob 7.00:  za + Franca Kropič

- ob 19.00:  po namenu Brezmadežne
(g. Janez)

- ob 9.00 Kočno:  za + Veroniko 
Erker

- ob 19.00 Žabljek:  za + Elizabeto 
Iršič

TOREK:
7. 6.

sv. Robert, opat

- ob 7.00:  za + Ano Žnidar

po namenu Jelke (g. Janez)

SREDA:
8. 6.

sv. Medard, škof

- ob 7.00:  ni svete maše

- ob 19.00:  za + Amalijo Robar

za spreobrnjenje (g. Janez)
ČETRTEK:

9. 6.
sv. Primož in Felicijan, mučenca

- ob 19.00:  za + Štefana Vele

 po namenu darovalke (g. Janez)

PETEK:
10. 6.

sv. Bogumil Poljski, škof

- ob 19.00:  za + Terezijo Jurič

po namenu (g. Janez)

SOBOTA:
11. 6.

sv. Barnaba, apostol

- ob 19.00:  za + Veroniko Robar

za priporočene (g. Janez)

NEDELJA:
12. 6.

NEDELJA SVETE TROJICE,
slovesni praznik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Matildo in Franca 
Pahič

- za + Toneta Javornik ter za + Alojza,
     Alojzijo in Cecilijo Smogavec

(g. Janez)




