
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 23. 5.  sv. Servul Tržaški,
mučenec – prošnji dan

ob 8.00 v Kočnem:  k brezjanski 
Materi Božji za zdravje
po namenu Brezmadežne (g. Janez)

T: 24. 5.  sv. Marija, Pomočnica
kristjanov – prošnji dan

ob 8.00 v Žabljeku:  za + Elizabeto 
Iršič

za pozabljene duše (g. Janez)

S: 25. 5.  sv. Beda Častitljivi,
duhovnik – prošnji dan

ob 8.00 v Laporju:  za + Jakoba –
obl. in Justino Možina
za potrebne B. usmiljenja (g. Janez)

Č: 26. 5.  GOSPODOV VNEBOHOD,
slovesni praznik

ob 7.00:  za + Ivana Iljevec – obl. in
Marijo Širovnik
ob 19.00:  za + Angelo in Jožeta 
Kobale
za odpuščanje nepokesanih grehov

(g. Janez)

P: 27. 5.  bl. Alojzij Grozde,
mučenec

N: 29. 5.  7. velikonočna nedelja,
sv. Maksim Emonski, škof

ob 7.00:  za + Alojzijo – obl., Franca
ter sorodnike Ganziti
ob 10.00:  za + Hajškove in 
Pernatove                            (g. Janez)

in za žive in rajne župljane

SVETNIK TEDNA – 26. maj

V  Firencah  se  je  leta  1515  rodil
deček, ki je večino življenja deloval
v  Rimu.  Zaradi  vedre  narave  in
dobrote so ga klicali "dobri Filip".
Lepa  pokrajina,  kjer  je  preživel
otroštvo,  je  v  njem  zbudila
ljubezen  do  narave,  firenška
kultura pa veselje do umetniškega
ustvarjanja.  Kot  fant  je  odšel  v
predmestje  Rima  k  stricu,  kjer  je
postal trgovski vajenec. Filip pa je
začutil Božji klic in mu sledil. Odšel
je  v  Rim  in  se  pripravljal  na
duhovno  poslanstvo.  Dal  se  je
posvetiti  v  duhovnika.  Vneto  je
pridigal po rimskih cerkvah, hkrati
pa  v  svoji  sobi  zbiral  manjše
skupine.  Tako  so  se  začeli
svetovno znani oratoriji.
Ko  je  umirajoč  prejemal  sv.
popotnico,  je  vzkliknil:  "Glejte
mojo  ljubezen,  moje  zveličanje!
Gospod,  nisem  vreden,  še  nikdar
nisem  bil  vreden,  a  pridi  Gospod
Jezus!" Umrl je 26. maja 1595.

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

št. 43,  22. maj 2022,  6. velikonočna nedelja                                                        leto I

MIR IZ DRUGEGA VIRA

Na  peto  in  šesto  velikonočno  nedeljo  nam  Cerkev  pri  bogoslužju
posreduje odlomke iz Jezusovega govora pri zadnji večerji. Na današnjo
nedeljo tega cerkvenega leta Jezus zagotavlja, da nam zapušča svoj mir.
Povedal  je:  "Mir  vam  zapuščam,  svoj  mir  vam  dajem."  Tej  obljubi  pa
dodaja: "Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet." (Jn 14,27)

Mir je velika dobrina, saj brez njega ni srečnega življenja, ne blaginje in
pravega  napredka.  Tega  se  zaveda  večina  človeštva,  zato  so  mnogi
državniki  in  politiki  v  zgodovini  zastavili  svoje  moči  za  ohranitev  miru.
Hvala Bogu, tudi danes jih ne manjka!

Vendar  Jezus  pravi:  "Ne  dajem  vam  ga,
kakor  ga  daje  svet." Zgodovina  pozna
primere, ko so diktatorji s pobijanjem svojih
nasprotnikov razglašali mir in ga vzdrževali z
nasilnimi  ukrepi.  Nekateri  so  po  nasilnem
pridobivanju ozemlja vzpostavljali mir, ki ni
bil osrečujoči mir, ampak grenak in krivičen.
Zgodovina pozna primere, ko so zmagovalci
po krivičnih odločitvah razglasili mir, ki pa je
delil  narode  in  prizadel  njihovo  kulturo  in
duhovne dobrine.

Poznamo  tudi  izraz  "socialni  mir",  ko  je  kakšen  oblastnik  na  škodo
pomembnih dajal določeno materialno blaginjo.



ob 19.00:  za + Martina in Marijo 
Sagadin – obl. in Franca Leva

 za naše voditelje (g. Janez)

S: 28. 5.  sv. Avguštin
Canterburyski, škof

ob 19.00:  za + Pavla in Kristino 
Sagadin

v zahvalo Mariji Kraljici (g. Janez)

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

Jezus nam daje mir, ki izhaja iz drugačnega temelja. On daje mir srca, mir
vesti, ki nič ne obremenjuje. Ta mir je dejansko temelj vsakega drugega
miru.

Jezus  človeštvu  podarja  svoj  mir  preko  oznanila,  ki  je  oznanilo  o  Božji
ljubezni in usmiljenju. Ljudje, ki sprejemamo Božjo besedo, lahko vemo, da
je Bog večji od naših grehov, zato nam odpušča, če se v skesani ponižnosti
obračamo nanj.

Kristus  ustvarja  mir  v  posamezniku  in  v  družbi  po  nauku  o  vesoljnem
bratstvu. On nas uči, da smo vsi ljudje otroci istega Očeta, ki je v nebesih,
in zato bratje in sestre med seboj. Daje nam pravilo za naše medsebojne
odnose: "Stori bližnjemu tako, kakor hočeš, da drugi tebi storijo." Če bi vsi
ljudje sprejeli in živeli to pravilo, potem ni prostora za nasilje, za vojno, za
ogroženost.

Greh  in  krivda  otežujeta  naše  življenje  in  povzročata  nemir  v  srcu,
povzročata nemir v naši  okolici  in rušita mir v svetu.  Pomislimo tudi na
velik  dar Božjega odpuščanja. Če smo zaradi  greha izgubili  mir  srca,  ga
lahko dobimo nazaj v zakramentu sprave, ki je Jezusov velikonočni dar. Če
spoved pravilno razumemo in cenimo, smo gotovo izkusili, kakšen mir se
naseli v duši, ko Božjemu usmiljenju zaupamo svoje krivde in zadolženosti.
Takšen mir nam lahko daje samo Bog, zato ga prejemajmo pri njem, da
bomo mogli živeti mirno in zadovoljno življenje.

A K T U A L N O

VEČER SLOVENSKIH KRŠČANSKIH IZROČIL

Kot veste, je ta praznik na predvečer Marije Pomagaj, kraljice Slovencev,
pred  desetletji  bil  uveden  na  pobudo  Slovencev,  ki  so  se  iz  različnih

O Z N A N I L A
PROŠNJE  DNEVE Cerkev  obhaja
pred  praznikom  Gospodovega
vnebohoda.  Z  bogoslužjem  v  teh
treh  dneh  Boga  prosimo  za
blagoslov  na  polju,  kjer
pridelujemo  vsakdanji  kruh,  za
pravo  vreme,  od  katerega  je
marsikaj  odvisno,  in  za  duhovne
dobrine našega življenja.
Po  ustaljeni  navadi  so  v  tem
tridnevju svete maše in procesije
tudi pri podružničnih cerkvah.
U r n i k   j e   n a s l e d n j i:
 v ponedeljek: Kočno ob 8. uri;
 v torek: Žabljek ob 8. uri;
 v sredo: Laporje ob 8. uri.
Ura božje službe je ista, da je manj
negotovosti,  in  poznejša,  da  vas
lahko pride več k molitvi.
Iskreno  vas  vabim  v  večjem
številu,  saj  se  zavedamo  naše
nezadostnosti  in  velike  potrebe
samooskrbe.

BLAŽENI  ALOJZIJ  GROZDE je  naš
slovenski  svetnik,  ki  goduje  27.
maja. Prav je, da domače svetnike,
ki so že z oblastjo Cerkve prišteti
med nebeščane, bolj  poznamo in
se jim priporočamo.
Alojzij Grozde nam je vzor močne
vere,  marljivega  učenja,  lepo
živete  mladosti  in  apostolske
dejavnosti.
Vabim k sveti maši.

POGOVOR  KLJUČARJEV bo  v
četrtek, 26. maja, po večerni sveti
maši. Lepo vabljeni na srečanje.

OB PRAZNIKU PRVE SPOVEDI
IN SVETEGA OBHAJILA

SE VESELIMO Z OTROKI,
KI SE JIM ŠE BOLJ ODPIRAJO

VRATA K BOGU.
S POGOSTIM PREJEMANJEM
NAVEDENIH ZAKRAMENTOV



razlogov napotili v svet. To so bili ljudje z veliko mero domoljubja in bogati
s krščanskim izročilom. Znašli so se na tujem, zato so se še bolj zavedali,
kaj pomeni vera, obogatena s pobožnostmi do Matere Božje, obhajanje
nedelj in praznikov ter ohranjanje lepih in bogatih krščanskih običajev.

Prav ti naši rojaki na tujem so nas spodbudili, da na predvečer praznika
Marije Pomagaj (23. maja) po krščanskih družinah ob 21. uri (če je možno)
pred Marijino podobo prižgemo svečo, molimo za vernost našega naroda
in se pogovarjamo o krščanskem izročilu, ki naj ga izročamo iz roda v rod.
Marsikje je ta pobuda sprejeta in jo lepo obhajajo.

Vabim vas, da se pridružimo obhajanju večera krščanskih izročil  tudi pri
nas.

GOSPODOV  VNEBOHOD je
slovesni  praznik,  ki  ga  obhajamo
40. dan po veliki noči.  Od mrtvih
vstali  Jezus  se  je  s  svojim
poveličanim telesom vrnil k Očetu,
zato ni več viden našim očem.
Skrivnost praznika bomo najlepše
obhajali z udeležbo pri sveti maši,
ki je ob 7. uri zjutraj in ob 19. uri
zvečer.
Lepo vabljeni!

BODO LAHKO GRADILI
TESNEJŠO POVEZANOST Z

JEZUSOM IN CERKVIJO.
ČESTITAMO JIM

IN MOLIMO ZANJE.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
23. 5. 2022 – 29. 5. 2022

PONEDELJEK:
23. 5.

sv. Servul Tržaški, mučenec
– prošnji dan –

- ob 8.00 v Kočnem:  k brezjanski 
Materi Božji za zdravje

po namenu Brezmadežne (g. Janez)

TOREK:
24. 5.

sv. Marija, Pomočnica kristjanov
– prošnji dan –

- ob 8.00 v Žabljeku:  za + Elizabeto 
Iršič

za pozabljene duše (g. Janez)

SREDA:
25. 5.

sv. Beda Častitljivi, duhovnik
– prošnji dan –

- ob 8.00 v Laporju:  za + Jakoba –
obl. in Justino Možina

za potrebne Božjega usmiljenja
(g. Janez)

ČETRTEK:
26. 5.

GOSPODOV VNEBOHOD,
slovesni praznik

- ob 7.00:  za + Ivana Iljevec – obl. in 
Marijo Širovnik

- ob 19.00:  za + Angelo in Jožeta 
Kobale

 za odpuščanje nepokesanih grehov
(g. Janez)

PETEK:
27. 5.

bl. Alojzij Grozde, mučenec

- ob 19.00:  za + Martina in Marijo 
Sagadin – obl. in Franca Leva

za naše voditelje (g. Janez)

SOBOTA:
28. 5.

sv. Avguštin Canterburyski, škof

- ob 19.00:  za + Pavla in Kristino 
Sagadin

v zahvalo Mariji Kraljici (g. Janez)
NEDELJA:

29. 5.
7. velikonočna nedelja,

- ob 7.00:  za + Alojzijo – obl., Franca
ter sorodnike Ganziti

- ob 10.00:  za + Hajškove in 



sv. Maksim Emonski, škof
Pernatove                            (g. Janez)

 in za žive in rajne župljane


