
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 28. 3.  sv. Vojan (Bojan), knez 
 

ob 7.00:  za + Franca Kropič 
po namenu Brezmadežne (g. Janez) 
ob 17.00 na Žabljeku:  za + 
Elizabeto Iršič – 8. dan 
 

T: 29. 3.  sv. Štefan IX., papež 
 

ob 7.00:  za + Franca Brezovnik 
     k svetemu Antonu (g. Janez) 

 

S: 30. 3.  sv. Amadej, vojvoda 
 

ob 7.00:  za + Elizabeto in Maksa 
Dvoršak 

k sv. Jožefu v zahvalo (g. Janez) 
 

Č: 31. 3.  sv. Benjamin, diakon 
 

ob 19.00:  za + Jurija – obl. in 
družino Tomec 

za zdravje (g. Janez) 
 

P: 1. 4.  sv. Tomaž Tolentinski,  
misijonar 

– prvi petek – 
 

ob 19.00:  za + Alojzijo in Antona 
Mraz – 8. dan                              
 

S: 2. 4.  sv. Frančišek Paolski,  
puščavnik 

 

ob 19.00:  za + Štefana – obl. in 
Marijo Rak 
 

N: 3. 4.  5. postna nedelja –  
tiha nedelja 

sv. Rihard, škof 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + starše, sestro in 
brate Javernik 
za + Marijo Oroš – 8. dan (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA – 3. april            
 

Okoli leta 1197 se je v bogati 
plemiški družini rodil sv. Rihard. 
 

Odrastel je v pravega angleškega 
imenitneža, ki si je zgodaj pridobil 
pravico nadzorstva kraljevske 
oblasti. Zaradi državljanske vojne 
se je družina znašla v dolgovih in 
izgubila očeta. Posestvo je prevzel 
Rihardov starejši brat. Ta ni mogel 
izplačevati dolgov, zato je moral v 
zapor. Rihard je delal kot hlapec in 
se noč in dan trudil, da bi pomagal 
zadolženemu posestvu na noge.  
 

To se mu je tudi posrečilo. 
Sorodniki so mu poiskali plemenito 
in bogato nevesto, ko mu je brat 
zapisal posestvo. Rihard je vse to 
zavrnil in odšel v Oxford in Pariz na 
študij prava. To mu je odprlo pot 
do visokih služb in položajev. Tudi 
te priložnosti je odklonil, vrnil se je 
na Angleško, kjer ga je nadškof 
Edmund vzel za tajnika. Po 
nadškofovi smrti je stopil v 
dominikanski red, kjer je študiral 
bogoslovje, postal mašnik in 
pozneje škof. Kot škof je bil velik 
dobrotnik revežev. Svoje dohodke 
je premišljeno razdeljeval. Kjer je 
bilo le mogoče, je ubogim in 
stiskanim pomagal do pravice.  
 

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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ZA VSAKEGA JE REŠITEV 
 

Današnji evangeljski odlomek nam postreže zgodbo dveh sinov in 
ravnanje njunega očeta. Povod, da je Jezus povedal to priliko, je ravnanje 
dveh skupin ljudi: na eni strani cestninarjev in grešnikov in na drugi strani 
farizejev in pismoukov.  
Ljudje prve navedene skupine so se približevali Jezusu, da bi ga poslušali. 
Kaj jih je privlačilo? Niso prihajali k Jezusu, da bi slišali odobritev za svoja 
grešna dejanja. V Jezusu so spoznali nekoga, ki ima razumevanje za 
človekove šibkosti, za našo podvrženost grehu. Jezusovo oznanilo o 
odpuščanju jim je bilo spodbuda za spreobrnjenje. Njihova ušesa in srca 
so želela slišati besedo tolažbe in spodbude za ranjeno dušo. Iz tega 
razloga so prihajali, da bi ga poslušali. 

 

Druga vrsta ljudi pa je godrnjala nad Jezusom, ki 
se je ukvarjal z grešniki. Ti so imeli cestninarje za 
odpadnike, s katerimi se nima smisla ukvarjati. 
Zanje je bilo Jezusovo sočutno ravnanje do 
padlih spotakljivo in je postavljalo Jezusovo 
mesijansko delovanje pod vprašaj. Zaradi 
takšnega ravnanja so Jezusovo ravnanje 
kritizirali in ga zavračali.  
Ravnanje prve in druge skupine je poučno 
sporočilo tudi za nas.  

Ob tem se vprašajmo, ali se bližamo Jezusu, da bi slišali besedo rešitve, ali 
pa godrnjamo zaradi Božje prizanesljivosti in mislimo, da ne potrebujemo 
odpuščanja in spreobrnjenja. 
Obema vrstama sogovornikov in tudi nam je Jezus dal pojasnilo v znani 
priliki o izgubljenem sinu in o usmiljenem očetu. 



Večini je znana zgodba o sinu, ki od staršev zahteva dediščino, jo zapravi z 
razuzdanim življenjem in se obubožan ter skesan vrne domov. Oče ga z 
usmiljenjem sprejme, mu odpusti in celo naroči praznovanje, ker se je 
izgubljeni vrnil. 
 

Tu je sporočilo za vsakogar, ki se zaveda svojih grehov, ko smo tako ali 
drugače izgubljeni, oddaljeni od Boga. Dobro je vedeti, da nas nebeški Oče 
pričakuje in čaka naše vrnitve. Zaradi tega vedenja se lahko znova in znova 
vračamo k Bogu, vedoč, da nas bo sprejel in nam bo odpustil, če le mi to 
hočemo.  
 

V priliki o Očetovem usmiljenju je Jezus dal vedeti tudi farizejem in 
pismoukom, da se motijo, ko mislijo, da so popolni in ne potrebujejo 
usmiljenja. Takšna namišljena popolnost in samovšečnost je zelo nevarna. 
Taka miselnost prepreči Bogu, da bi razodel svojo odpuščajočo 
dobrotljivost, človeka pa zadrži, da bi se Bogu približal s ponižnostjo in 
skesanostjo. 
 

Za naše duhovno in telesno življenje bo dobro, če bomo preostanek 
postnega časa uporabili za dobro pripravo na spoved in doživeti prejem 
zakramenta sprave. Prav prilika o izgubljenem sinu in usmiljenem Bogu 
nam je v pomoč za to dobro delo. 

 

A K T U A L N O 
  

BOLNI IN OSTARELI STE VABLJENI K ZAKRAMENTOM 
  

Spoznavam, da je precej župljanov, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo 
v cerkev k bogoslužju in zakramentom. Znano vam je, da smo župniki  
voljni stopiti v vaš dom in vam posredovati zakramenta spovedi in obhajila. 
Po Jezusovem nauku in učenju Cerkve je obhajanje teh zakramentov še 
bolj potrebno za doživeto obhajanje praznikov. Gre za veliko več kot samo 
za navado. 
 

Cerkev je do današnjega dne vedno učila, da je potrebno zakramente 
prejeti z vero in duhovno pripravljen. Iz tega sledi, da mora človek izraziti 
hotenje, da mu duhovnik posreduje sredstva Božjega življenja. Zato lepo 
naprošam, da vsakdo pokliče dušnega pastirja in pove svojo željo. 
Prejemnik zakramentov naj se po molitvi in spraševanju vesti pripravi na 
Božji prihod. Te priprave pa ni, ali je zelo okrnjena, če se duhovnik pojavi 
na vratih, ko ga župljan tisti dan ni pričakoval. Telefon je 041-782-904. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA bomo 
danes opravili v Laporju.  
Pobožnost bo potekala od križa pri 
cerkvi do križa na pokopališču. 
Molitev bomo namenili za vse 
rajne župljane, ki so po tej poti 
neštetokrat hodili. Tukaj so večino 
pokopanih na naši božji njivi nesli 
h grobu. Primerno je, da molitev 
namenimo za vse rajne župljane. 
Bogoslužje se začne ob 15. uri.   
Lepo vabljeni. 
 
OBISK BOLNIKOV IN OSTARELIH, 
ki na domu mesečno prejemate 
zakramente, tokrat ne bo v petek, 
1. aprila, ampak v četrtek, 31. 
marca. 
Sprememba bo zaradi župnikove 
odsotnosti na prvi petek.  
Prosim, da to spremembo 
sprejmete z razumevanjem. 
 
PRVI PETEK v mesecu je posvečen 
Srcu Jezusovemu, kar še posebej 
velja za postni čas. Z molitvijo 
križevega pota in sodelovanjem 
pri sveti maši izrazimo Jezusu 
večjo ljubezen in hvaležnost. 
Lepo vabljeni.  
Za vodenje križevega pota, ki se 
začne ob 18.30, še posebej  
naprošam cerkvene pevce. 

 
 

PREHOD IZ ZIMSKEGA na letni čas 
se je zgodil v noči med 26. in 27. 
marcem. Kazalce na uri smo 
premaknili za eno uro naprej. 
Iz tega sledi, da ura svete maše 
zjutraj in dopoldan ostane ista. 
Večerna maša pa bo od četrtka, 
31. marca, do konca oktobra ob 
19. uri. 
Bodite pozorni na spremembo. 
 
TUJI SPOVEDNIK bo v župniji na 
voljo v četrtek, 7. aprila, in v  
petek, 8. aprila. Spovedovanje se 
začne pol ure pred sveto mašo, 
torej ob 18.30. Spovednik bo na 
voljo do konca maše in dalje, če 
bo potrebno.  
Vsi lahko veste, da smo prišli v 
stanje, ko v nedeljo ni več možno 
dobiti duhovnika za spovedovanje. 
Sicer je spoved tako velika stvar, 
da se k njej pride tudi izven 
nedelje. 
Domača duhovnika sva na voljo 
vsak dan pol ure pred mašo ali po 
dogovoru.  
 
V ŽUPNIJSKI PISARNI je na voljo 
nekaj motivov voščilnic za veliko 
noč. Še vedno ima veljavo napisati 
voščilo na krščansko voščilnico in 
preko nje voščiti sorodnikom in 
prijateljem. Cena je nižja kot 
drugje. 




