
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 13. 3.  sv. Kristina, mučenka
ob 7.00:  za + Zinko in Franca 
Mlakar
T: 14. 3.  sv. Matilda, kraljica
ob 7.00:  za + Marjana Lakner – 8. 
dan
ob 17.00 v Kočnem:  za + Marinko 
Jerič
S: 15. 3.  sv. Klemen Dvoržak,

redovnik
ob 7.00:  za dobro naše župnije
ob 17.00 na Žabljeku:  za + 
Terezijo Petek
Č: 16. 3.  sv. Herbert, škof
ob 18.00:  za + Antona in Alojzijo 
Mraz – obl. in stare starše ter 
Antona in Elizabeto Robar
P: 17. 3.  sv. Patrik (Patricij), škof
ob 18.00:  za + Jožeta in Rozalijo 
Čoh in za Janeza, Ljudmilo ter 
Magdaleno Robar
S: 18. 3.  sv. Ciril Jeruzalemski,

škof
ob 10.00:  za + Jožeta in Antonijo 
Lužar ter Dušana Vantur ter starše 
Kovačič

za + starše Kurnik in Vantur
ob 18.00:  za + duhovnika Janeza 
Osvald
N: 19. 3.  4. postna nedelja,

sv. Jožef, Jezusov rednik
ob 7.00:  za + Poharčeve in 
Ramšakove
ob 10.00:  za žive in rajne župljane

DOBRO JE VEDETI

V  pretekli  številki  našega
župnijskega  glasila  smo  se
spomnili,  da se glavna prošnja pri
maši  imenuje  ZBIRALKA.  Zopet
smo  si  priklicali  v  spomin,  kako
pomembni  so  trenutki  tihote,
preden mašnik na glas moli glavno
prošnjo. Ta tišina mora služiti vsem
navzočim,  da  pomislimo,  katere
molitvene namene bomo pridružili
mašnikovi  molitvi,  da  bo  ta  zares
zbirka  vseh  želja  in  potreb
navzočih vernikov.

Navedimo  nekaj  primerov  naših
molitvenih  namenov,  da  bomo
vedeli,  kaj  lahko  pridamo  v
zbiralko:
 naše  osebne  potrebe,  zdravje,

pomoč pri spreobrnjenju,
 prošnje za blagoslov pri  delu v

službi in doma,
 zadeve drugih ljudi, ki jih Bogu

priporočamo,
 naše zahvale za mnoge stvari,
 zadeve iz javnega življenja, da bi

se reševale v pravi smeri,
 in še marsikaj.

S  tem  dejanjem  se  lepo  pokaže,
kako  je  sveta  maša  povezana  z
našim življenjem.

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
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OZNANILO O VODI NAS PRIPRAVLJA NA OBNOVO KRSTNIH OBLJUB

V  liturgičnem  letu  A  prihaja  evangelistu  Mateju  na  pomoč  evangelist
Janez. Ta namreč v  svojem zapisu evangelija poroča o nekaterih Jezusovih
dejanjih, ki jih drugi evangelisti ne omenjajo, a so zelo pomembna za nas.
V ta namen je Cerkev za tri  nedelje določila, da pri sveti maši beremo
odlomke, ki jih je zapisal samo evangelist Janez. Z veseljem in odprtim
srcem jih poslušajmo in o posredovanem sporočilu premišljujmo.

Današnji evangeljski odlomek nas postavi
ob  Jakobov  vodnjak,  kjer  sta  se  tistega
dne srečala Jezus in žena Samarijanka.
V začetku je bila tema njunega pogovora
voda. Pogovor začne Jezus, ko ženo, ki je
prišla po vodo, prosi:  "Žena, daj mi piti."
(Jn 4,7)
Žena  se  čudi,  da  jo  je  Jezus  kot  Jud
nagovoril,  kajti  Judje  niso  hoteli  imeti
stika s Samarijani, kaj šele, da bi z njimi
govorili.  Jezus je predsodek zavrnil, kajti
prišel je učit in reševat vsakega človeka.

Samarijanka se je  počutila spoštovano,  zato je  prisluhnila  sogovorniku.
Jezus začne govoriti o  drugačni vodi, ki je Božja milost in jo daje samo
Bog. Ta voda ne poteši telesne žeje, ampak ima moč preroditi, oziroma
človeka na novo ustvariti. Zato ji Jezus pravi:  "Če bi poznala Božji dar in
vedela, kdo je, ki ti pravi:  "Daj mi piti,"  bi ga ti prosila in dal bi ti žive
vode." (Jn 4,10)
Ta živa voda, o kateri govori Odrešenik, je odrešenje in Božja pomoč, ki jo
daje On, ki preoblikuje in posvečuje naše življenje.



Na tem mestu se s kratkim razmislekom ustavimo ob krstu, ki se podeljuje
z  znamenjem  vode.  Bog  se  je  v  zgodovini  velikokrat  razodeval  in  ljudi
reševal  po  znamenju  vode:  vesoljni  potop,  rešitev  izraelskega  ljudstva
preko  morja,  voda,  ki  je  pritekla  iz  skale  na  poti v  obljubljeno  deželo,
prehod čez reko Jordan, Janezovo krščevanje v reki Jordan. Končno je iz
Jezusove prebodene strani pritekla kri in voda in takrat se je rodila Cerkev,
novo  odrešeno  ljudstvo.  Največje  resničnosti  Božjega  delovanja  so  se
izvršile po znamenju vode.

Ne preseneča nas, da je Jezus apostolom in Cerkvi naročil deliti sveti krst
po  oblivanju  z  vodo.  Pri  podeljevanju  tega  zakramenta  voda  pomeni
očiščenje ali izmitje krivde greha in podelitev deleža pri Božjem življenju.

Teh učinkov svetega krsta nismo ustvarili mi, ampak so Jezusov dar, ki nam
ga je zaslužil s svojo daritvijo in vstajenjem.

Kristjani vsako leto na večer pred veliko nočjo pri slovesni vigiliji obnovimo
krstne  obljube.  To  dejanje  more  doživeto  opraviti  tisti,  ki  je  nanj
pripravljen. Postni čas je obdobje, ko se pripravljamo na obnovo krstnih
obljub. Podobno kakor Samarijanka prosimo Jezusa, da nam podeli svojo
pomoč, da bi veseli zajeli iz studencev odrešenja.

A K T U A L N O

PRI MAŠI JE VIDEN DELEŽ TROJNE SLUŽBE

Krščeni, duhovniki pa v večji meri pri mašniškem posvečenju  smo prejeli
delež pri Jezusovi učiteljski, duhovniški in vodstveni službi. To poslanstvo
uresničujemo  na  več  načinov,  najbolj  pa  pri  obhajanju  svete  maše.
Duhovnik je vodnik, ki predseduje bogoslužnemu zboru, zato pri sedežu
začne mašni obred, nagovori ljudi, izreče glavno mašno prošnjo in tukaj po
obhajilu zaključi sveto dejanje ter podeli blagoslov.

Duhovnik  pri  ambonu  oznani  evangelij  in  nagovori  zbor,  ker  je
oznanjevalec verske vsebine. Enako bralci Božje besede v moči deleža pri
učiteljski službi berejo Božje sporočilo.

Pri daritvenem oltarju mašnik v Kristusovem imenu ponavzoči daritev, ker
je duhovnik nove zaveze. Tudi iz tega vidika vidimo, kako smiselno je, da
imamo v cerkvi tri mesta za obhajanje svete evharistije.

O Z N A N I L A
KRIŽEV POT DANES  MOLIMO na
Križnem Vrhu, kakor je razvidno iz
oznanila.  Molitev  bo potekala  po
cesti,  ki  pelje  do  križišča  v
navedeni vasi, in se začne ob 15.
uri.
Verne,  posebej  iz  Križnega  Vrha,
lepo  vabim  k  lepi  postni
pobožnosti.

STARŠE  PRIPRAVNIKOV na
prejemanje zakramentov sprave in
svetega  obhajila  vabim  na
pogovor v sredo, 15. marca, ob 18.
uri.  Srečanje  bo  potekalo  v
prostorih župnišča.
Otrokove  najožje  lepo  vabim,  da
se srečanja udeležite.

VSAK  PETEK v  postnem  času  v
župnijski  cerkvi  premišljujemo
Jezusovo  trpljenje.  Molitev  se
začne ob 17.30. Tokrat lepo vabim
k  sodelovanju  prvoobhajance  in
njihove starše.
Vsi drugi pa jim dajmo podporo in
zgled.

V  POSTNEM  ČASU je  vsak  torek
sveta maša ob 17. uri v Kočnem in
vsako sredo ob isti uri na Žabljeku.
To možnost dajem župljanom kot
pomoč  za  poglobljeno  obhajanje
postnega časa.
Radi pridite.

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV
na  krst  otrok  je  v  petek,  17.
marca,  ob  16.30.  Vse,  ki  v
prihodnjem  mesecu  načrtujete
krstno  slavje,  lepo  vabim  tudi  k
duhovni pripravi.
Srečanje  bo  potekalo  v  prostorih
župnišča.

PRAZNIK  SVETEGA  JOŽEFA letos
pade na  nedeljo. V postnem času
ima  bogoslužje  nedelje  prednost
pred drugimi praznovanji, zato se
bogoslužno  obhajanje  praznika
prenese na soboto.

V  SOBOTO,  18.  marca,  bo
praznovanje svetega Jožefa (berila
in  ostala  besedila).  Izjemoma  bo
prva maša ob 10. uri, ker je taka
želja  naročnika,  druga  pa  ob  18.
uri, kakor je stalnica.
Lepo vabljeni vsi,  posebej tisti, ki
računamo  na  priprošnjo  svetega
Jožefa.

VELIKONOČNO  SPOVEDOVANJE
pri tujem spovedniku bo v soboto,
25. marca:
 na Žabljeku od 16.30 do konca

svete maše,
 v  župnijski  cerkvi  od  18.  ure

dalje.
Uporabite to priložnost.



      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
13. 3. 2023 – 19. 3. 2023

PONEDELJEK:
13. 3.

sv. Kristina, mučenka
- ob 7.00:  za + Zinko in Franca Mlakar

TOREK:
14. 3.

sv. Matilda, kraljica

- ob 7.00:  za + Marjana Lakner – 8. dan

- ob 17.00 v Kočnem:  za + Marinko 
Jerič

SREDA:
15. 3.

sv. Klemen Dvoržak, redovnik

- ob 7.00:  za dobro naše župnije

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Terezijo 
Petek

ČETRTEK:
16. 3.

sv. Herbert, škof

- ob 18.00:  za + Antona in Alojzijo 
Mraz – obl. in stare starše ter Antona 
in Elizabeto Robar

PETEK:
17. 3.

sv. Patrik (Patricij), škof

- ob 18.00:  za + Jožeta in Rozalijo Čoh 
in za Janeza, Ljudmilo ter Magdaleno 
Robar

SOBOTA:
18. 3.

sv. Ciril Jeruzalemski, škof

- ob 10.00:  za + Jožeta in Antonijo 
Lužar ter Dušana Vantur ter starše 
Kovačič
                 za + starše Kurnik in Vantur

- ob 18.00:  za + duhovnika Janeza 
Osvald

NEDELJA:
19. 3.

4. postna nedelja,
sv. Jožef, Jezusov rednik

- ob 7.00:  za + Poharčeve in Ramšakove

- ob 10.00:  za žive in rajne župljane


