
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 16. 5.  sv. Janez Nepomuk,
duhovnik

ob 7.00:  za + Marijo Florjančič
po namenu (g. Janez)

T: 17. 5.  sv. Jošt, puščavnik

ob 7.00:  za + Amalijo Robar
za + Elizabeto Iršič (g. Janez)

S: 18. 5.  sv. Janez I., papež

ob 7.00:  za + Frančiško – obl. in 
Franca Erker
ob 19.00: k Brezmadežni (g. Janez)

Č: 19. 5.  sv. Krispin, redovnik

ob 19.00:  za + Amalijo in Matevža 
Otorepec

za mašnike pri tem oltarju
(g. Janez)

P: 20. 5.  sv. Bernardin Sienski,
duhovnik

ob 19.00:  za + Franca Brezovnik
 v dober namen (g. Janez)

S: 21. 5.  sv. Timotej, diakon

ob 19.00:  za + Veroniko Erker
za + Alojzijo in Antona Mraz

(g. Janez)

SVETNIK TEDNA – 16. maj

Janeza  Nepomuka,  zavetnika
Češke,  so starši  izprosili  od Boga.
Zato so mu dali  ime Janez,  kakor
Zaharija  in  Elizabeta  svojemu  od
Boga izprošenemu sinu. Kot otrok
je  hudo  zbolel,  zato  so  se  starši
spet zatekli k Božji Materi. Janez je
ozdravel, starši pa so svojega sina
iz  hvaležnosti  namenili  za  božjo
službo.  Postal  je  duhovnik  in
kanonik  pri  stolni  cerkvi  svetega
Vida  v  Pragi.  Odločni  in  pobožni
škof  Jan  Jenštejn  ga  je  leta  1389
izbral za generalnega vikarja, kar je
bilo znamenje, da ga postavlja tudi
v javnosti za svojega namestnika.
Ta čas je hotel češki kralj Vaclav IV.
spraviti Cerkev na Češkem pod svoj
nadzor  in  se  polastiti  njenega
imetja, Jana (Nepomuk in Jenštejn)
pa  tega  nista  dopustila.  Kralj  je
hotel  zmanjšati  obseg  praške
nadškofije s tem, da bi za svojega
privrženca  Kralika  ustanovil  novo
škofijo.  Po  opatovi  smrti  je
menihom prepovedal  voliti opata,
toda  menihi  ga  niso  ubogali.  V
nadškofovi odsotnosti ga je potrdil
Janez  Nepomuk.  S  tem  si  je
nakopal  kraljevo  jezo.  Kralj  je  dal
zapreti  Janeza  in  več  kanonikov.
Njegovo truplo so vrgli v Vltavo.

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. 42,  15. maj 2022,  5. velikonočna nedelja                                                        leto I

NAŠ RAZPOZNAVNI ZNAK

V  današnjem  kratkem  evangeljskem  odlomku  slišimo,  da  Jezus  za
razpoznavni znak svojih učencev postavlja medsebojno ljubezen. To smo
slišali  že  neštetokrat  in  naša  usta so  polna ljubezni;  veliko manj  pa je
ljubezni  v  naših  srcih,  še  manj  v  našem  življenju.  Ljubezen  ni  nekaj
sladkobnega,  ampak je zdrava,  močna življenjska hrana, ki te okrepi za
napore.

Modri starši vedo, da bi svojim otrokom izkazovali zelo nezdravo ljubezen,
če bi jim "iz ljubezni" vse dali  in vse dovolili.  Kdor resnično ljubi, mora
znati reči tudi ne. Ljubiti dostikrat pomeni trpeti in povzročiti trpljenje.

Ljubezen  je  Božja  krepost  kot  vera  in
upanje.  Bog  je  svojo  ljubezen  do  ljudi
pokazal s tem, da je prišel živet med nas.
Lajšal  je  vsakovrstno  telesno  in  duhovno
bedo, nazadnje pa šel v trpljenje in smrt,
da  bi  nas  osvobodil  spon  sebičnosti  –
greha.

Sveti Janez lepo pravi, da nas je Bog ljubil
prvi  –  ko  smo  bili  še  grešniki.  V  luči
razodetja spoznavamo osrečujočo resnico:
človek je vreden in velik, ker je ljubljen, in
ne, da je ljubljen zato, ker je velik.

Vemo, da je Jezus čutil posebno naklonjenost do "malih": otrok, bolnih,
grešnih in zapostavljenih.



N: 22. 5.  6. velikonočna nedelja,
sv. Emil, mučenec

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Anico Adelstein – 
obl.

      za + Marijo Orož (g. Janez)

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

"Zgled sem vam dal." Kdo je torej kristjan? Tisti, ki se v svojem življenju
odloča   za   smer   ljubezni,   ki   mu   pomaga   prav   spoznavati,   zdraviti
in

zmagovati. Človek, ki ve, da je kot Božji otrok neizmerno ljubljen, je zelo
bogat in to bogastvo deli drugim.

Temu  vsakdanjemu  "obhajilu  ljubezni"  daje  apostol  Pavel  v  pismu
Kološanom zelo praktična imena. Piše namreč: "Kot Božji izvoljenci, sveti in
ljubljeni,  si  oblecite  čim  globlje  usmiljenje,  dobrotljivost,  ponižnost,
krotkost,  potrpežljivost…  Kakor  je  Gospod  odpustil  vam,  tako  tudi  vi
odpuščajte. Nad vsem pa naj bo ljubezen, vez, ki dela vse popolno."

Pater Lojze  Bratina v  knjigi  svojih  misli  ob evangelijih  sprašuje:  "Kdo je
kristjan? Si ga že kdaj srečal? Da, če je kdo, ki ti je na tvoji življenjski poti
izkazal  pozornost  in  ti  dokazal,  da  si  dragocen,  potem  si  že  srečal
kristjana."

Silvester Čuk

A K T U A L N O

VABILO IN PROŠNJA

Kmalu  se  bodo  začela  izvajati  obnovitvena  dela  na  strehi  Slomškovega
doma. O tej potrebni obnovi se že govori več kot dve leti.

Od lanske jeseni potekajo priprave – nakup opeke (s posojilom) in priprava
lesa. V velikonočni številki Glasa župnije sem vsem župljanom predstavil to
obnovo. Tako je lahko vsakdo seznanjen z načrtovano obnovo.

Takrat  sem  v  zapisu  prosil  župljane  za  potrebno  denarno  pomoč.
Predračunska dela v marcu 2020 so ocenjena na 17.036, 56 €. Vemo, da bo
ta cena sedaj višja.

O Z N A N I L A

POLOVICA  MARIJINEGA  MESECA
je že za nami. Kljub temu ponovno
vabim k šmarnicam.

Če  doslej  niste  mogli  prihajati,
lahko  ujamete  vsaj  nekaj  lepih
spodbud iz šmarničnega branja.

Enako  vabim  veroučence  in
njihove domače vsaj zadnje tri dni
v tednu, ko je sveta maša ob 19.
uri.

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV
na krst  njihovih otrok je v petek,
20. maja. Zberemo se ob 17.30.

SLOVESNOST  PRVEGA  prejema
svetega  obhajila  za  devet
tukajšnjih  veroučencev  bo  v
nedeljo, 22. maja, ob 10. uri.

Prve  sedeže  na  desni  strani  za
slovesnost  odstopimo  staršem
prvoobhajancev.

SVET JE LEP

Želim ti,
da bi doživel dan,

ko se ti bodo lepote narave
nasmehnile in ti dejale:

"Svet je lep."

Želim ti,
da bi doživel dan,

ko boš srečal človeka,
za katerega boš dejal:

"Rad te imam."

Želim ti,
da bi doživel dan,



Nekaj sredstev smo prihranili  od puščice v cerkvi poleg rednih izdatkov.
Nekaj smo dobili od krajevne skupnosti. Sedaj vas ponovno prosim za vaš
prispevek. V prihodnjih tednih vas bodo obiskali sodelavci in prosili za vaš
dar.

Za razumevanje in pomoč se vam iskreno zahvaljujem.
vaš župnik

SPOVEDOVANJE
PRVOOBHAJANCEV  ter  njihovih
staršev in sorodnikov je v soboto,
21.  maja,  ob  9.  uri.  Ta  čas  ste
predlagali starši sami.
Poskrbimo  za  vreden  prejem
svetih  zakramentov  in  dajmo
otrokom  z  dobrim  zgledom
potrebno podporo.

ko boš odkrival nove reči,
ob katerih boš dejal:
"Svet je poln čudes."

Želim ti,
da bi doživel dan,
ko se boš zaustavil

in v svojem srcu začutil:
Božji blagoslov je z menoj.

Klaus Vellguth
   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
16. 5. 2022 – 22. 5. 2022

PONEDELJEK:
16. 5.

sv. Janez Nepomuk, duhovnik

- ob 7.00:  za + Marijo Florjančič

po namenu (g. Janez)

TOREK:
17. 5.

sv. Jošt, puščavnik

- ob 7.00:  za + Amalijo Robar

za + Elizabeto Iršič (g. Janez)

SREDA:
18. 5.

sv. Janez I., papež

- ob 7.00:  za + Frančiško – obl. in 
Franca Erker

- ob 19.00: k Brezmadežni (g. Janez)
ČETRTEK:

19. 5.
sv. Krispin, redovnik

- ob 19.00:  za + Amalijo in Matevža 
Otorepec
za mašnike pri tem oltarju (g. Janez)

PETEK:
20. 5.

sv. Bernardin Sienski, duhovnik

- ob 19.00:  za + Franca Brezovnik
v dober namen (g. Janez)

SOBOTA:
21. 5.

sv. Timotej, diakon

- ob 19.00:  za + Veroniko Erker
za + Alojzijo in Antona Mraz (g. Janez)

NEDELJA:
22. 5.

6. velikonočna nedelja,
sv. Emil, mučenec

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Anico Adelstein – 
obl.

 za + Marijo Orož (g. Janez)

    


