
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 20. 3.  sv. Martin iz Brage, škof
ob 7.00:  za + Jožeta in Antonijo 
Golob
T: 21. 3.  sv. Serapion, škof
ob 7.00:  v zahvalo ptujskogorski 
Materi Božji za zdravje
ob 18.00 v Kočnem:  za + Elizabeto
Iršič – obl.
S: 22. 3.  sv. Lea, spokornica
ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji
ob 18.00 na Žabljeku:  za + 
Rudolfa Vajnhandl
Č: 23. 3.  sv. Rebeka Ar-Rayes,

redovnica
ob 18.00:  za + Veroniko Mesarič
P: 24. 3.  sv. Katarina Švedska,

redovnica
ob 18.00:  za + Kristino in Pavla 
Sagadin
S: 25. 3.  Gospodovo oznanjenje,

praznik
ob 7.00:  za + Poharčeve, 
Leskovarjeve in Berdnikove
ob 17.00 na Žabljeku:  za + Karla 
Brglez – obl.
ob 18.00:  za + Franca in Ljudmilo 
Črešnar
N: 26. 3.  5. postna – tiha nedelja,

sv. Evgenija, mučenka
ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Štefana in Marijo 
Rak

DOBRO JE VEDETI

Morda se kdo vpraša, zakaj župnik
piše  na  tem  mestu,  kaj  je  dobro
vedeti  in  upoštevati  za  rodovitno
udeležbo pri sveti maši.
Vsakomur  je  namreč  jasno,  da  je
marsikaj  dobro  vedeti  in  nato
upoštevati nekatere zakonitosti na
raznih  področjih  življenja.  Gre  za
to, da ne pride do nesreč pri delu;
da stvari prav razumemo in dobro
opravimo;  da  lahko  drugim
pomagamo;  da  po  pravilno
opravljenem  delu  občutimo
zadovoljstvo…
Podobno  je  na  verskem  in
moralnem  področju  ter  pri
obhajanju  bogoslužja.  Pri  svetih
obredih  se  shajamo,  da  jih  prav
razumemo,  da  jih  dostojanstveno
obhajamo,  da  od  svoje  udeležbe
odnesemo  duhovno  bogastvo  za
življenje.
Vabim  vas,  da  napotke  in
spodbude  preberete,  o  njih
razmislite  in  tudi  upoštevate.  Vsi
smo  povabljeni,  da  pravila
bogoslužja  poznamo  in  jih
razumemo.  Šele  tako  bomo
udeležbo  globlje  doživeli  in
spoznavali  smiselnost pravil,  ki  jih
je  postavila  Cerkev.  Spoznali
bomo, da so nam v dobro.

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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JEZUS OZDRAVLJA SLEPOTO

Evangelist Janez poroča v svojem evangeliju, da je Jezus tisti dan šel iz
templja.  Razumljivo je,  da ni šel  le tisti dan, ampak na dan, ko je rešil
slepote nekoga, ki je bil od rojstva slep. Evangelist še zapiše, da je Jezus
ob hoji iz templja "zagledal človeka, ki je bil od rojstva slep". (Jn 9,1)
Brez dvoma je bilo tudi tisti dan ob templju veliko ljudi. Jezus je mnoge
srečal ali vsaj opazil. Poudarjeno pa je, da se je na njem ustavilo njegovo
oko in ga je objela njegova sočutna ljubezen.

Čeprav  so  ljudje  s  posebnimi  potrebami  bolj
opazni, se nam ljudem velikokrat zgodi, da jih
prezremo, kdaj tudi nočemo videti, da jim ne bi
bilo treba pomagati in jim izraziti pozornosti.
Jezusovo oko pa je ob mnogih videlo slepega in
njegovo  srce  je  začutilo  njegovo  stisko.
Preprosto nam je tukaj  Jezus zgled, da bi znali
opaziti človeka v stiski in mu ponudili pomoč,
kakor jo  zmoremo. Pogosto,  skoraj  vsak dan,
lahko srečamo ob poti svojega življenja pomoči
potrebne. O takih lahko zvemo preko medijev,
le videti in začutiti jih je potrebno.

Postni  čas  je  posebej  namenjen  dobrodelnosti,  da  svoje  prihranke  ob
odpovedih  namenimo lajšanju  človeških  stisk. Jezusovo ravnanje  nas  k
takemu  ravnanju  spodbuja  in  njegov  nauk  nas  uči  delati  dobro,  kjer
uvidimo stisko.
Zdrave oči in dober vid je velik Božji dar. To vedo zlasti tisti ljudje, ki jim ta
sposobnost telesa ni dana ali  so jo ob nesreči izgubili.  Vsi,  ki  dobro ali
zadovoljivo vidimo, naj bi se tega zavedali in varovali svoje oči.



Jezus je dobro čutil stisko fanta,  ki  je bil  slep od rojstva,  zato ga je na
čudežen način ozdravil slepote. Z ozdravitvijo oči Jezus ni le pokazal svoje
moči  ozdravljanja,  ampak  tudi  sočutje  in  ljubezen  do  človeka,  ki  ga  v
življenju ovira slepota. Z ozdravitvijo oči mu je podaril vid, da je mogel bolj
samostojno in polno živeti. Ni čudno, da je bil  ozdravljeni tako vesel in
hvaležen, kar je pokazal z odločnim pričevanjem, da ga je Gospod ozdravil
njegove slepote.

Pomenljivo je, da se je dejanje ozdravitve zgodilo v dveh delih. Najprej mu
je Jezus z blatom, narejenim iz sline, pomazal očesne votline. Za tem pa ga
je  poslal  k  vodnjaku,  naj  se  tam v  vodi  umije.  Takrat  je  spregledal.  Ta
resničnost kaže na sveti krst, ki smo ga prejeli, da bi imeli zdrave in odprte
duhovne  oči. V  zavedanju  tega  daru  kristjani  na  velikonočno  vigilijo
obnovimo krstne obljube.
V  postnem  času  je  potrebno,  da  se  pripravimo  na  doživeto  obnovitev
krstne milosti. Na to se pripravljamo s postnimi pobožnostmi, dobrimi deli,
zlasti  pa  s  prejemom  zakramenta  spovedi  in  zavestnega  prejemanja
svetega obhajila. Bodimo odprti in dojemljivi za te dobrine.

A K T U A L N O

CERKEV NA ŽABLJEKU IMA SPOVEDNICO

V zavedanju o potrebnosti za lažji fizični in psihični pristop k zakramentu
sprave  sem  že  od  prihoda  v  župnijo  razmišljal  o  spovednici  v  naši
podružnični cerkvi.  Nekateri  se sprašujete čemu, saj je v cerkvi določen
prostor za spovedovanje. Ta je bil v delu zakristije in je neopazen, vstop pa
je oviran zaradi cerkvenega sedeža, ki se mora takrat odmakniti, in ljudi, ki
tam sedijo.
Nova spovednica je nameščena ob steni ob prihodu v svetišče. Stoji  na
vidnem mestu in ima nemoteč vstop. Minimalno zavzema prostor,  zato
spovednica nikogar ne ovira navzočnosti pri maši.
Za  novo  spovednico  sem  dobil  soglasje  nadškofa,  ki  pravi,  da  je
"spovednica nujna v vsaki cerkvi, kjer se obhaja bogoslužje, stati mora na
vidnem mestu in mora biti lepo izdelana".

Les zanjo so nam podarili dobrotniki od drugod. Izdelavo in drugo opremo
pa bomo, tako upam, zmogli poravnati z dobrovoljnimi darovi.

O Z N A N I L A
ZA POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA
smo  danes  izbrali  Laporje.
Gospodovo  trpljenje  in  naše
življenje  bomo  premišljevali  od
križa  pri  cerkvi  do  križa  na
pokopališču.  Ob  tem  se  bomo
ustavili  pri grobu rajnega župnika
Janeza.
Molitev se začne ob 15. uri.
Lepo vabljeni.

V  CERKVI  JE  KRIŽEV  POT vsak
petek v postnem času. K molitvi se
zberemo  ob  17.30.  Tokrat  bodo
pri  pobožnosti  sodelovali  z
branjem  in  petjem  veroučenci  4.
in 5. razreda in njihovi starši.
Radi pridimo.

GOSPODOVO OZNANJENJE
obhajamo  kot  praznik  v  soboto,
25. marca.  S tem se spominjamo
velike  skrivnosti  učlovečenja
večnega  Božjega  Sina,  zato  smo
dolžni priti k sveti maši.
Na  praznik  so  tri  svete  maše:  v
župnijski cerkvi ob 7. uri in 18. uri,
na Žabljeku pa ob 17. uri.

POMEMBNO
Spovedovanje  pred  veliko  nočjo
je v soboto, 25. marca,  pri tujem
spovedniku: na Žabljeku od 16.30
do 17.30, v župnijski cerkvi od 18.
ure naprej, dokler bo kdo čakal.

Prejema  zakramenta  sprave  ob
veliki noči ne določa le cerkvena
zapoved,  ampak  je  nujen  za
doživeto  obhajanje  največjega
praznika.
Molimo zase in drug za drugega
za  milost  doživetega  srečanja  z
usmiljenim Bogom.

PRIPRAVNIKI na  prejemanje
zakramenta  sprave  in  obhajila  in
njihovi  starši  bodo v nedeljo,  26.
marca, dejavno sodelovali pri sveti
maši.  Vsi  ti,  poleg  drugih,  lepo
vabljeni k svetemu dogajanju.

TEDEN  DRUŽINE obhajamo  med
praznikoma  svetega  Jožefa  in
Gospodovega  oznanjenja.  V  tem
tednu  smo  vsako  leto  posebej
usmerjeni  v  osnovno  celico
človeške družbe in zanjo prosimo
Božje  pomoči  in  varstva.  Hkrati
razmišljamo, kaj  nam je storiti  za
dobro družin.
Odgovorni  so  za  letošnje
obhajanje  izbrali  geslo  "Mir  se
začne  v  družini". S  tem  hočejo
opozoriti,  kako  pomembni  so
odnosi in vzgoja v družini.
V  naši  cerkvi  bomo  v  teh  dneh
vsak dan molili za družine in slišali
spodbudno misel.



      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
20. 3. 2023 – 26. 3. 2023

PONEDELJEK:
20. 3.

sv. Martin iz Brage, škof
- ob 7.00:  za + Jožeta in Antonijo Golob

TOREK:
21. 3.

sv. Serapion, škof

- ob 7.00:  v zahvalo ptujskogorski 
Materi Božji za zdravje

- ob 18.00 v Kočnem:  za + Elizabeto 
Iršič – obl.

SREDA:
22. 3.

sv. Lea, spokornica

- ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

- ob 18.00 na Žabljeku:  za + Rudolfa 
Vajnhandl

ČETRTEK:
23. 3.

sv. Rebeka Ar-Rayes, redovnica
- ob 18.00:  za + Veroniko Mesarič

PETEK:
24. 3.

sv. Katarina Švedska, redovnica

- ob 18.00:  za + Kristino in Pavla 
Sagadin

SOBOTA:
25. 3.

GOSPODOVO OZNANJENJE,
praznik

- ob 7.00:  za + Poharčeve, 
Leskovarjeve in Berdnikove

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Karla 
Brglez – obl.

- ob 18.00:  za + Franca in Ljudmilo 
Črešnar

NEDELJA:
26. 3.

5. postna – tiha nedelja,
sv. Evgenija, mučenka

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Štefana in Marijo Rak


