
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 6. 3.  sv. Koleta, redovnica

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

T: 7. 3.  sv. Perpetua in Felicita,
mučenki

ob 7.00:  za + Danila Šošter

ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič

S: 8. 3.  sv. Janez od Boga,
redovnik

ob 7.00:  za + Julijano Ačko

ob 17.00 na Žabljeku:  za + Mojco 
Šela – 30. dan

Č: 9. 3.  sv. Frančiška Rimska,
redovnica

ob 18.00:  za + Ivana Bevc

P: 10. 3.  sv. 40 mučencev iz
Armenije

ob 18.00:  za + duhovnika Janeza 
Osvald

S: 11. 3.  sv. Benedikt, škof

ob 18.00:  za + Ludvika Mak ter 

DOBRO JE VEDETI

Pogosto  slišimo  in  uporabimo
besedo  KOLEKTOR.  Pri  tem
mislimo na napravo, ki nekaj zbira.
Tudi  pri  obhajanju  mašne  daritve
mašnik na glas moli prošnjo, ki se
latinsko  imenuje  COLLECTA,  po
naše to pomeni ZBIRALKA.

Dobro  je  vedeti,  katera  je  ta
molitev in kaj zbira, da bomo lahko
zavestno pridružili svoje prošnje.

Mašnik  jo  izreče  ob  sklepu
uvodnega  dela  svete  maše,  takoj
ko odmolimo hvalnico. Mašnik nas
glasno povabi: MOLIMO in za tem
je primerna tihota.  Ta služi  temu,
da  vsak  od  navzočih  pomisli,
katera  je  tokrat  njegova  glavna
prošnja ali jih je več in jih v tihoti
pridruži  tisti  molitvi,  ki  jo  bo
duhovnik na glas izrekel.

Upravičeno je to glavna prošnja pri
maši,  saj  vsebuje  prošnje  vseh
navzočih  vernikov.  Ta  molitev  je
res  zbiralka,  ker  so  v  njej  zbrane
želje in potrebe navzočih vernikov
in  so  po  duhovnikovi  službi
izročene Bogu.

Dobro je  vedeti,  kdaj  združujemo
svoje prošnje in čemu je potrebna
tihota, da lahko to storimo.

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU
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"PELJAL JIH JE NA SAMO…"

Na drugo postno nedeljo vsako leto pri maši beremo poročilo o Jezusovi
spremenitvi  na  gori.  Dogodek  je  služil  razodevanju  Gospodovega
božanstva  in  Očetovi  potrditvi,  da  je  Jezus  njegov  ljubljeni  Sin.  O
sporočilni vrednosti Božjega sijaja pa več pri nedeljski sveti maši.
Poleg  osrednjega  oznanila  pa  vsak  zapis  posreduje  še  vrsto  drugih
sporočil, ob katerih se je dobro zadržati in jih razmisliti. Tokrat nekoliko
postojmo ob prvem stavku evangeljskega odlomka, v katerem evangelist
pove:  "Tisti čas  je  Jezus  vzel  s  seboj  Petra,  Jakoba in  njegovega brata
Janeza ter jih peljal na visoko goro, na samo." (Mt 17,1)

Predvsem  dvoje  lahko  spoznamo  v
zapisanih besedah. Zapisano najprej kaže,
da  gre  za  pomembno  razkritje  Jezusove
osebe.
Apostolom bo dano videti in slišati, da je
njihov  učitelj  več  kot  katerikoli  vodja
skupin in gibanj. Dano jim bo videti Jezusa
v vsem božanskem sijaju in slišati Očetov
glas,  ki  razglaša,  da  je  njihov  učitelj  v
resnici učlovečeni Božji Sin.
Za dojemanje tega razodetja so trije učenci
potrebovali  mirno  okolje,  ki  omogoča
zbranost.

Iz tega razloga jih je Jezus peljal na goro na samo, kjer ni nevarnosti za
raztresenost in preslišanje. Vsak človek namreč potrebuje, da se pogosto
odpravi  "na samo", da bi  lahko slišal  Božji  glas v  sebi  in spoznal  svoje



starše Majal in Mak

N: 12. 3.  3. postna nedelja,
sv. Alojzij Orione, duhovnik

ob 7.00:  za + Alojza in Angelo 
Ambrožič ter Branka, Franca in 
Kristino Macuh

ob 10.00:  za žive in rajne župljane

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

duhovno stanje.

Ko premišljujemo Jezusovo vabilo, naj gredo izbrani učenci z njim na goro,
se  moramo  vprašati,  kdaj  in  kam  nas  Jezus  vabi,  da  bi  se  nam  lahko
razodel? Nakažimo vsaj nekaj teh možnosti, ki jih imamo, da bi se srečevali
z njim in obogatili svoje življenje.

Najprej  pomislimo  vsaj  na  redno  nedeljsko  in  praznično  sveto  mašo.
Udeležba  pri  obhajanju  evharistije  je  tista  gora  spremenjenja,  ki  nam
omogoča doživeti Božjo bližino.  Pri  obhajanju evharistije slišimo besedo
Boga, tu se srečamo z nebeško Cerkvijo, kakor so apostoli videli ob Jezusu
Mojzesa in Elijo.  Pri  lepo oblikovanem bogoslužju lahko doživimo nekaj
tistega sijaja, ki so ga videli učenci na svetlem Jezusovem obličju.

V postnem času nam Cerkev nudi  še druge priložnosti za poglobitev naše
vere.  To so predavanja z versko vsebino, seminarji, molitvena srečanja in
dobrodelne akcije ter dobra velikonočna spoved. Vse to so tisti dragoceni
odmiki, ki nam omogočajo srečanje z Bogom in samim seboj.

Zlasti v tem postnem času radi odgovarjajmo na Božje vabilo, da bomo v
teh milostnih trenutkih doživeli  srečo Božje izvolitve in duhovne rasti v
našem življenju.

A K T U A L N O

MAŠNIKOV SEDEŽ IN STOJALO

Nekateri v našem občestvu s pomislekom in pripombami doživljate tretje
mesto za obhajanje svete maše v naši cerkvi, kakor da je sedež za glavnega

O Z N A N I L A
DANES,  NA  DRUGO  POSTNO
NEDELJO, bomo molili križev pot v
Kočnem.  Molitev se bo ob 15. uri
začela pri  križu ob glavni  cesti in
bo  potekala  proti  cerkvi. Molili
bomo za duhovno prenovo našega
naroda.
Lepo vabljeni vsi, posebej župljani
iz Kočnega.

V POSTNEM ČASU bo ob torkih ob
17.  uri  sveta  maša v  podružnični
cerkvi v Kočnem. Radi pridite tudi
nekaj prej k skupni molitvi.

VSAK  PETEK  V  POSTNEM  ČASU
premišljujemo Jezusovo odrešilno
trpljenje  tudi  v  župnijski  cerkvi.
Pobožnost  se  začne  ob  17.30,
torej pol ure pred sveto mašo.  Za
ta petek naprošam člane pevskega
zbora  za  vodenje  molitve. Vsi
voljni pa se bomo pridružili.

Moliti  je  dolžnost  in  poslanstvo
vsakega  kristjana.  Velikodušni  pa
smo  povabljeni,  da  sprejmemo
nalogo  več  moliti  tudi  namesto
drugih.
Vse dobrovoljne ponovno prosim,
da se pridružimo molivcem zgoraj
navedene zveze.

ZAROČENCE  IN  VSE  SKUPAJ
ŽIVEČE,  ki  načrtujete  sklenitev
zakonske  zveze  in  povabilo  Boga
na vašo skupno pot, obveščam, da
poteka  priprava  na  prejem
zakramenta.
Tečaj poteka v cerkvenih prostorih
v  Slovenski  Bistrici  to  soboto,  4.
marca,  in  prihodnjo  soboto,  11.
marca. Obakrat je začetek ob 16.
uri in se zaključi do 19. ure.
Vsem,  ki  mislite  na  sklenitev
zakonske  zveze,  udeležbo  toplo
priporočam.

TUDI  V  NAŠI  CERKVI je  v  prosti



mašnika in stojalo za mašno knjigo domislica aktualnega župnika. Rad bi
vam pojasnil zadevo.

Kakor  vemo,  ima  sveta  maša  začetni  obred,  besedno  bogoslužje,
evharistično bogoslužje in sklepni obred. Pri daritvenem oltarju se obhaja
samo  evharistični  del;  to  je  od  prinašanja  darov  do  prejema  svetega
obhajila. Besedno bogoslužje poteka pri ambonu; to je od prvega berila do
prošenj za vse potrebe. Začetni in sklepni obred svete maše pa opravimo
pri sedežu, od koder mašnik predseduje bogoslužnemu zboru. Tako jasno
pravi  Navodilo za obhajanje svete maše str.  25,  točka 86.  To urejenost
vidimo v vseh stolnicah in številnih cerkvah. Marsikje tega ne upoštevajo.
V  skrbi  za  globlje  doživljanje  svetega  opravila  in  iz  spoštovanja  do
najsvetejšega dejanja pa smo dolžni sprejeti domišljena pravila.

ŽUPLJANE,  ki  ste  pripravljeni
sooblikovati  molitveno  skupino  v
okviru Molitvene zveze mariborske
nadškofije,  lepo  vabim  na  prvo
srečanje.  To  bo  v  soboto,  11.
marca, po sveti maši.

prodaji  na  voljo  nekaj  izvodov
verskih časopisov in revij.
Predvsem  je  mogoče  v
samopostrežbi  kupiti  Družino,
Ognjišče,  Misijonska  obzorja,
Mavrico in še kaj.
Vabim  vas,  da  si  oskrbite  vsaj
nekaj duhovnega branja tudi tisti,
ki niste redni naročniki.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI SV.
FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
6. 3. 2023 – 12. 3. 2023

PONEDELJEK:
6. 3.

sv. Koleta, redovnica
- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

TOREK:
7. 3.

sv. Perpetua in Felicita,
mučenki

- ob 7.00:  za + Danila Šošter

- ob 17.00 v Kočnem:  za + Anico 
Gradič

SREDA:
8. 3.

sv. Janez od Boga, redovnik

- ob 7.00:  za + Julijano Ačko

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Mojco 
Šela – 30. dan

ČETRTEK:
9. 3.

sv. Frančiška Rimska,
redovnica

- ob 18.00:  za + Ivana Bevc

PETEK:
10. 3.

sv. 40 mučencev iz Armenije

- ob 18.00:  za + duhovnika Janeza 
Osvald

SOBOTA:
11. 3.

sv. Benedikt, škof

- ob 18.00:  za + Ludvika Mak ter starše 
Majal in Mak

NEDELJA:
12. 3.

3. postna nedelja,
sv. Alojzij Orione, duhovnik

- ob 7.00:  za + Alojza in Angelo 
Ambrožič ter Branka, Franca in 
Kristino Macuh

- ob 10.00:  za žive in rajne župljane


