
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

P: 2. 5.  sv. Atanazij, škof 
 

ob 7.00:  za + Ano Drobne in 
hčerko Terezijo 
ob 19.00: k Brezmadežni (g. Janez) 
 

T: 3. 5.  sv. Filip in Jakob ml.,  
apostola in zavetnika župnije 

 

ob 7.00:  za blagoslov v naši župniji 
ob 19.00:  po namenu  
dobrotnikov župnije 
za + Mirka in starše Merc (g. Janez)  

 

S: 4. 5.  sv. Florijan, mučenec 
 

ob 7.00:  po namenu gasilcev 
ob 19.00: za varstvo pred časnim  

in večnim ognjem (g. Janez) 
 

Č: 5. 5.  sv. Gotard, menih 
 

ob 19.00:  za + Ivana in Ano 
Dolinšek 

za + Elizabeto Iršič (g. Janez) 
 

P: 6. 5.  sv. Dominik Savio, dijak  
– prvi petek – 

 

ob 19.00:  za + Marijo Goznik 
 v čast Srcu Jezusovemu (g. Janez)                         

 

S: 7. 5.  sv. Gizela, opatinja 
– prva sobota – 

 

ob 19.00:  za + Marijo Širovnik 
po namenu prvoobhajancev  

(g. Janez) 
 

N: 8. 5.  4. velikonočna nedelja,  
svetovni dan molitve  

za nove duhovne poklice 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Terezijo Jug 

za + Pepco Regoršek (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA – 4. maj            
 

Odkar imamo demokratično 
Slovenijo se je na domove gasilcev 
postopoma vrnila podoba sv. 
Florijana, ki goduje 4. maja. Rimski 
častnik z zgoraj zapisanim imenom 
je namreč zavetnik proti požarom 
in povodnji, zato ga imajo verni 
gasilci za svojega priprošnjika. 
 

Rodil se je v Gornji Avstriji blizu 
Dunaja v drugi polovici 3. stoletja. 
Leta 303 je cesar Dioklecijan izdal 
odlok o hudem preganjanju 
kristjanov, ki je zahteval, da mora 
vsak darovati bogovom ali umreti. 
 

Tedaj je Florijan služil pri vojaški 
posadki v Italiji. Zvedel je o krutem 
preganjanju kristjanov, zato se je 
vrnil domov. Preplašeni cerkveni 
skupnosti je dajal poguma za 
zvestobo Kristusu. Peljali so ga 
pred cesarskega namestnika, ki je 
hotel zvestega vojaka pregovoriti 
za darovanje bogovom. Ker ga ni 
omajal v veri, ga je dal kruto bičati 
in ga nato obsodil na smrt. Na vrat 
so mu privezali velik kamen in ga 
vrgli v valove reke Aniže. Pobožna 
žena Valerija je truplo pokopala. 
Na njegovem grobu stoji njemu 
posvečena cerkev. 
 
 
  

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

št. 40,  1. maj 2022,  3. velikonočna nedelja                                                           leto I  

 

 

JEZUS POMAGA IN DAJE OKREPČILO 
 

Na tretjo velikonočno nedeljo nam Cerkev posreduje evangeljsko poročilo 
o tretjem srečanju vstalega Jezusa z apostoli. Ta dogodek se je zgodil ob 
Tiberijskem ali Galilejskem jezeru. Evangelist Janez v svojem poročilu 
opiše okoliščine, kjer se je zgodilo prikazanje vstalega Jezusa učencem. 
Poroča namreč, da se je sedem učencev na Petrovo pobudo tisto noč 
odpravilo lovit ribe. Zaman so se trudili, saj do svetlega jutra niso nič ujeli.  
Po neuspelem trudu slišijo z obale Jezusovo naročilo, naj še enkrat 
razprostrejo mrežo in jo na desni strani čolna spustijo v vodo. Ko so to 
storili, se je zgodil obilen ulov. Učenci so spoznali, da se je to zgodilo po 
Jezusovi besedi. Apostol Janez je zatrdil: "Gospod je." (Jn 21,7) 

 

Iz tega dogajanja lahko najprej spoznamo, 
da Jezus prihaja k nam tudi ob naših 
neuspehih. Kolikokrat jih v svojih 
prizadevanjih doživimo! Takrat smo v 
nevarnosti, da zapademo v malodušje in 
potrtost ter prenehamo s ponovnim 
prizadevanjem. Koristno je pomisliti na 
Jezusovo bližino in prisluhniti njegovi 
besedi, ki nam pokaže smer ponovnega 
iskanja in prizadevanja. Gospod pozna 
rešitev, zato more prav svetovati.  

Računajmo na njegovo pomoč in jo sprejmimo. V molitvi bomo v stiskah 
lažje prepoznali njegovo bližino in sprejeli  njegovo pomoč. Poučeni po 
tem dogodku ga z zaupanjem prosimo. 
Ustavimo se nekoliko ob naslednjem dejstvu. Apostol Janez je iz čolna 
spoznal  Jezusa,  stoječega  na  obali.  Spoznanje  je  prišlo  po  obilnem  zajetju  



rib. Ob polni mreži rib je vzkliknil: "Gospod je." (Jn 21,7) Po uspešnem 
ulovu so bili na obali in slišali Jezusovo vabilo: "Pridite jest." Apostolom ni 
bilo več potrebno vprašati: "Kdo si?" "Vsi so namreč vedeli, da je Gospod." 
(Jn 21,12) 
Iz tega prepoznamo, da so apostoli spoznavali Jezusa po dejanjih in ne 
samo po izrečenih besedah. To je zelo pomembno vedenje, da Boga 
spoznavamo po besedah, ki jih je navdihnil izbranim ljudem, in enako po 
njegovih delih. Potrebno je prisluhniti govorici besed in dejanj, ker nam le 
oboje omogoči popolnejše spoznanje. Mi pa se moramo usposabljati za 
branje sporočila preko besed in preko dejanj. 
Isto velja za naše medsebojno spoznavanje in razumevanje. Za pravilno in 
celostno poznavanje drug drugega ni dovolj slišati lepe besede. Te so lahko 
tudi zavajajoče. V predvolilnih aktivnostih se to večkrat ponavlja. Nujno je 
znati brati in prisluhniti dejanjem, ki jih je ta ali oni človek opravil. Tako 
lahko pridemo do bolj celovitega spoznanja, kdo je kdo. 

 

A K T U A L N O 
  

"SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ…" 
  

Z današnjo nedeljo smo začeli mesec maj, ki je že lepo obdobje zgodovine 
posvečen slavljenju Jezusove matere Marije. Naše prednike in mnoge tudi 
danes nagovarja majniška pobožnost, ki poteka v naših cerkvah in pri 
vaških kapelah. S šmarničnim branjem, majniškimi pesmimi in molitvenimi 
besedili slavimo Boga in Jezusovo Mater. Ob tem pa se sami utrjujemo v 
veri in izkazujemo ljubezen do naše nebeške Matere.  
V naši župniji bo vsak dan tega meseca v župnijski cerkvi potekala majniška 
pobožnost. Ob nedeljah pa se bomo vsaj kdaj pa kdaj zbrali k šmarnicam 
pri vaškem znamenju. 
K šmarnicam v četrtek, petek in v soboto ob 19. uri v župnijsko cerkev še 
posebej vabim veroučence in z njimi tudi starše. Posebno oporo otrokom 
bodo lahko nudile stare mame, ki bodo prihajale v cerkev s svojimi vnuki. 
Tudi zjutraj bi lahko prišlo k šmarnicam več tistih, ki niste vezani na službo  
in nujno delo v hlevu. Radi prihajajmo in po Marijini priprošnji prosimo 
Božje pomoči, ki jo tako potrebujemo. Vsak dan lahko določimo svoj 
namen sodelovanja pri šmarnicah, potem bodo še bolj doživete in 
osmišljene.  

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

OB PREJEMU DAROV  
SVETEGA DUHA vsem 

birmancem in birmankam 
iskreno čestitava ob  podeljeni 

pomoči iz nebes. Naj vas 
zakrament svete birme spodbuja, 
da boste v življenju sledili Jezusu, 
in postali dejavni člani župnijske 
skupnosti. Naj birma ne postane 

sklep nekega prizadevanja, 
ampak nova možnost za duhovno 

in človeško zrelost. 
 

 voščiva nekdanji in sedanji župnik 
 
TEDEN MOLITVE za nove duhovne 
poklice poteka med 3. in 4. 
velikonočno nedeljo. Dogajanje 
navdihuje Božje naročilo, dano 
svetemu Frančišku: "POJDI IN 
POPRAVI MOJO CERKEV." 
 

V pripravljenem gradivu je 
predvidena vsakdanja molitev (pol 
ure) pred Najsvetejšim. 
 

K obhajanju tedna molitve je 
povabljen vsak kristjan, posebej 
pa skupine v župniji: 
 

 ponedeljek: župnijski svet, 
 

 torek: pevski zbor, 
 

 sreda: bralci Božje besede, 
 

 četrtek: Frančiškova družina, 
 

 petek: častilci Srca Jezusovega, 
 

 sobota: vsi, ki preko tedna niste 
mogli priti. 

 
 

SVETOVNI DAN MOLITVE za nove 
duhovne poklice obhajamo na 
četrto velikonočno nedeljo.  
 

Združeni z vsemi katoličani sveta 
bomo prosili, da Bog pokliče nove 
delavce v svoj vinograd. 
 

Pol ure pred sveto mašo bomo 
pred Najsvetejšim prosili v ta 
namen, zato radi pridite dovolj 
zgodaj v cerkev. 
 
DEKANIJSKI MOLITVENI DAN za 
nove duhovne poklice bomo kot 
zastopniki župnij opravili pri 
Svetem Venčeslu (Zg. Ložnica). 
 

Ob 15. uri bo najprej molitev pred 
Najsvetejšim, nato sveta maša. 
 

Radi pridite, da bomo primerno 
zastopali svojo župnijo. 
 
SVETI FILIP IN JAKOB ml. sta 
patrona naše župnije. Tretji maj je 
torej praznik naše župnije, ki naj bi 
ga slovesno obhajali.  
 

V cerkvi je sveta maša ob 7. uri in 
ob 19. uri. 
 

Z udeležbo pri sveti maši bomo 
najlepše pokazali svojo pripadnost 
občestvu in  zaupanje v priprošnjo 
naših zavetnikov.  
 

Vabljeni! 




