
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 30. 5.  sv. Kancijan, mučenec

ob 7.00:  za + Franca Brezovnik
po namenu Brezmadežne (g. Janez)

T: 31. 5.  Obiskanje Device Marije

ob 7.00:  za + Franca – obl. in 
Julijano Rak in starše Erker

po namenu (S.) (g. Janez)

S: 1. 6.  sv. Justin, mučenec

ob 7.00:  za + Franca Germadnik in 
Blaža Žnidaršič

v zahvalo (g. Janez)

Č: 2. 6.  sv. Erazem, škof

ob 19.00:  za + Marijo Florjančič
v čast Jezusu v zahvalo (g. Janez)

P: 3. 6.  sv. Karel Lwanga,
mučenec

– prvi petek –

ob 19.00:  po namenu
 za mir v svetu (g. Janez)

S: 4. 6.  sv. Peter Veronski,
redovnik

– prva sobota –

ob 19.00:  za + starše Pangeršič in 
Rovšek

SVETNIK TEDNA – 1. junij

V palestinskem mestu Sihem se je
na  prehodu  iz  prvega  v  drugo
stoletje  rodil  sveti  Justin.  Kot  sin
poganskih staršev je bil  vzgojen v
poganskem duhu. V  modroslovnih
šolah je  iskal  resnice in odgovore
na  najvažnejša  vprašanja,  kot  so:
Od kod in čemu je človek na svetu?

Kot  mladenič  se  je  željan  miru
napotil v samoto ob morju. Tam se
mu je pridružil neki starec in Justin
mu je povedal svojo željo, da najde
odgovore  na  važna  življenjska
vprašanja.  Starec  mu  je  razodel
osnovne resnice krščanske vere ter
mu  priporočil  branje  Svetega
pisma. "Tam boš našel vso resnico.
Če pa hočeš, da se ti odpro vrata
do resnice, moraš moliti za dar luči
od zgoraj," je še povedal.

Justin  je  vzljubil  Kristusove
prijatelje in sam postal kristjan. Ni
postal mašnik, ampak je kot svetni
učenjak  oznanjal  Kristusov  nauk
kot najvišjo modrost. Nato je šel v
Rim  in  tam  zasnoval  šolo  za
krščansko  modrost.  Spoznal  je
krivice, ki se godijo kristjanom, ko
jih  preganjajo  in  morijo  zaradi
zvestobe Kristusu.  Med drugim je
zapustil  prvo  pisno  razlago  svete
maše.

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

št. 44,  29. maj 2022,  7. velikonočna nedelja                                                        leto I

JEZUSOVA MOLITEV ZA UČENCE

Cerkev nam na sedmo velikonočno nedeljo v triletnem krogu branja Božje
besede posreduje Jezusovo molitev za takratne učence in za vse bodoče.
V molitvi prosi Očeta za milost, da bi mogli postati resnični pričevalci za
evangelij. Posebej pa izstopa Jezusova prošnja za edinost med njegovimi
učenci. Božji Sin prosi Očeta: "Sveti Oče, … da bi bili vsi eno, kakor ti Oče v
meni in jaz v tebi." (Jn 17,20-21)
Najprej  tu  začutimo  visoko  postavljen  vzor  našega  prizadevanja  za
složnost.  Med Božjimi  osebami obstaja  najvišja  mera edinosti.  Mi  tega
vzora  ne  moremo  dosegati,  potrebno  pa  je,  da  se  mu  bližamo.  In  za
uspešnost tega prizadevanja med kristjani Jezus prosi Očeta.

Goreči  oznanjevalec  in  razlagalec  evangelija
pater  Franc  Cerar  ob  razlagi  tega  odlomka
zapiše:  "Jezus je molil,  da bi  bili  vsi  eno, ni  pa
molil,  da  bi  bili  vsi  enaki."  Edinost  je  treba
razumeti  v  smislu,  da  drug  drugega
dopolnjujemo pri  gradnji  Božjega  kraljestva,  ki
bo dograjeno v večnosti.
Ni  potrebno,  da  bi  vsi  kristjani  dajali  enake
poudarke različnim pobožnostim, vsi enako radi
romali v isto romarsko cerkev, imeli popolnoma
enako in celotno razumevanje verskih resnic.

Te  različnosti  so  razumljive  in  dovoljene,  če  se  ob  tem  ne  razdelimo,
ampak dopolnjujemo.
Odlika krščanske edinosti ima poleg nakazane širine še drugo plat. Ta je v
tem, da  vsi verni v celoti sprejemamo temeljne verske resnice in složno



za blagoslov v družini (g. Janez)

N: 5. 6.  Binkošti, prihod Svetega
Duha, slovesni praznik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Amalijo in Alojza 
Vanček

za + Alojza Kovač in za zdravje
(g. Janez)

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

sodelujemo za dobro svoje skupnosti.

Ne  more  biti  edinosti  med  verniki,  kjer  eni  verujemo  v  skrivnost
Jezusovega vstajenja od mrtvih, in tistimi, ki bi to versko resnico zavračali.
Kakšno pričevanje bi bilo, če bi nekateri sledili škofu ali drugemu pastirju
skupnosti, ki bi vabil  vernike na skupno romanje, nekdo pa bi istočasno
organiziral drugi verski dogodek in vabil ljudi, da se tam pridružijo? Taka in
podobna  ravnanja  očitno  kažejo  na  motečo  razdvojenost  in  ne  dajejo
pričevanja za enotnost.
Vidimo,  da  ni  lahko  in  preprosto  živeti  krščanske  edinosti,  ker  obstaja
vedno neka napetost pri uresničevanju edinosti v različnosti. Vedno znova
je treba tehtati, kako kljub različnosti uresničujemo edinost med nami.
Jezus je gotovo poznal našo duhovno krhkost, zato je Očeta prosil pomoči,
da  bomo  mogli  kot  njegovi  učenci  ohranjati  in  živeti  enost  v  veri  in
ljubezni.  To  pomeni  sprejemati temeljne  resnice  razodete  vere  in  jih  v
ljubezni in pokorščini živeti v praksi. Edinost ni nikoli za vselej pridobljena
krepost,  ampak  jo  je  potrebno  vedno  znova  obnavljati  in  krepiti.  Ta
zahteva je nujna, če hočemo pričevati za vstalega Kristusa.

A K T U A L N O

70 LET POSLANSTVA

Sedemnajstega  maja  leta  1952  je  v  Novi  Gorici  izšla  prva  številka
katoliškega tednika Družina. Naš verski tednik letos obhaja zaokrožen čas
izhajanja. Verni  Slovenci  se ob tem jubileju bolj  zavedamo,  kako veliko
versko,  kulturno,  vzgojno  in  narodnostno  poslanstvo  je  v  dosedanjih
desetletjih  opravila  Družina.  V  letu  zaokroženega  izhajanja  so  številni

O Z N A N I L A

MED PRAZNIKOM
GOSPODOVEGA  VNEBOHODA in
binkoštmi  Cerkev  obhaja
binkoštno  devetdnevnico.  V  teh
dneh  več  molimo  k  Svetemu
Duhu, da  nam pošlje svojo pomoč
in obnovi v nas birmansko milost.
Vabim  vas  k  molitvi  k  Svetemu
Duhu doma in v cerkvi. Pred sveto
mašo  bomo  molili  litanije  k
Svetemu Duhu.

SKLEP  ŠMARNIČNE  POBOŽNOSTI
je  v  torek,  ki  je  hkrati  praznik
obiskanja  Device  Marije.  Oboje
nas  vabi  k  bogoslužju,  da
počastimo  Boga  in  se  za  naprej
priporočimo Božji Materi.
Sklep šmarnic ni slovo od Marije,
ampak vabilo k večji povezanosti z
našo duhovno Materjo.

PRVEGA JUNIJA vstopimo v mesec
Srca Jezusovega. Ves mesec bomo

OBISK  BOLNIKOV in  ostarelih,  ki
želite  doma  prejeti  svete
zakramente, bo tudi ta prvi petek.
V  vaš  dom  bom  stopil  ob
običajnem času.
Dobro je,  da prejemniki  v molitvi
pričakate Jezusov prihod.
Ponudim se tudi drugim, če boste
izrazili svojo željo.

PRIHOD SVETEGA DUHA – binkošti
so  slovesni  in  tretji  največji
krščanski  praznik.  Z  njim
obhajamo izlitje Svetega Duha na
prvo skupnost Jezusovih učencev,
ki  so  v  njegovi  moči  ponesli
evangelij v svet.
Vabim k pobožnemu obhajanju.



kristjani od laikov preko raznih pastoralnih delavcev do pastirjev Cerkve
ovrednotili poslanstvo našega osrednjega tiskanega medija. To nas more
nagovoriti!
Odgovorni  za  kakovostno  oblikovan  tednik  so   pripravili  spodbudo  in
vabilo, da bi Družina našla pot v domove kristjanov in dobro mislečih ljudi.
To ni  reklama za karkoli,  ampak vabilo,  da bi  naročili  in  se vsestransko
bogatili ob branju Družine. Kdor izpolni  naročilnico, ki jo boste ob lepih
besedilih  prejeli  na  prvo  junijsko  nedeljo,  bo  en  mesec  prejemal
brezplačne izvode. Tako boste spoznali bogastvo in raznolikost prispevkov
in se potem lažje odločili  za stalno naročilo.  Ob tem zapisu in priloženi
zloženki vam želim, da se pozitivno odločite.

lahko  s  pobožnostjo  vrtnic  častili
Božje  Srce  in  po  njem  oblikovali
svoje srce.
Vse  verne  župljane  vabim  k
obhajanju vrtnic.

PRVI  PETEK je  posebej  posvečen
svetemu Srcu Jezusovemu.
Posebej  se  potrudimo  obiskati
sveto  mašo  in  poskrbimo  za
prejem svetih zakramentov.

VELIKONOČNA  DOLŽNOST nas
kristjanov  je,  da  vsaj  v
velikonočnem  času  opravimo
sveto spoved in vredno prejmemo
sveto obhajilo.
Ta  teden  vabim  k  prejemu  teh
zakramentov  vse,  ki  ob  letošnji
veliki noči niste uspeli po tej poti
povabiti Kristusa v svoje življenje.
Duhovnika sva na razpolago vsak
dan.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
30. 5. 2022 – 5. 6. 2022

PONEDELJEK:
30. 5.

sv. Kancijan, mučenec

- ob 7.00:  za + Franca Brezovnik

po namenu Brezmadežne (g. Janez)

TOREK:
31. 5.

Obiskanje Device Marije

- ob 7.00:  za + Franca – obl. in 
Julijano Rak in starše Erker

po namenu (S.) (g. Janez)

SREDA:
1. 6.

sv. Justin, mučenec

- ob 7.00:  za + Franca Germadnik in 
Blaža Žnidaršič

v zahvalo (g. Janez)
ČETRTEK:

2. 6.
sv. Erazem, škof

- ob 19.00:  za + Marijo Florjančič

 v čast Jezusu v zahvalo (g. Janez)

PETEK:
3. 6.

sv. Karel Lwanga, mučenec
– prvi petek –

- ob 19.00:  po namenu

za mir v svetu (g. Janez)

SOBOTA:
4. 6.

sv. Peter Veronski, redovnik
– prva sobota –

- ob 19.00:  za + starše Pangeršič in 
Rovšek

za blagoslov v družini (g. Janez)

NEDELJA:
5. 6.

BINKOŠTI,
prihod Svetega Duha,

slovesni praznik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Amalijo in Alojza 
Vanček

za + Alojza Kovač in za zdravje
(g. Janez)




