
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 22. 11.  sv. Cecilija, mučenka,  
zavetnica cerkvene glasbe 

 

ob 7.00:  za rajne cerkvene pevce 
in za blagoslov pri cerkvenem 
petju 

    za + Elizabeto in Maksa Dvoršak 
(g. Janez) 

 

T: 23. 11.  sv. Klemen I., papež 
 

ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji 
        za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 

 

S: 24. 11.  sv. Andrej Dung-Lac,  
duhovnik, 

praznik celodnevnega češčenja 
sv. Rešnjega telesa 

 

ob 7.00:  za + Ivana Vovk  
ob 10.00:  za + Jasno in starše 
Uršič 
ob 17.00:  za + Marijo Verzel in v 
dober namen 
                  za + družino Tomec, za 
Milko Lipovšek in Olgo Postružnik 
                  za + Antona Štimec 

v čast Brezmadežni (g. Janez) 
 

Č: 25. 11.  sv. Katarina  
Aleksandrijska, mučenka 

 

ob 17.00:  za + Jožefa in Rozalijo 
Čoh 

za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 
 

P: 26. 11.  sv. Valerijan Oglejski,  
škof 

 

ob 17.00:  za + Karla Brglez                              
        za umirajoče (g. Janez) 

   S: 27. 11.  sv. Modest in Virgil,  
škofa 

 

ob 17.00:  za + Pepco Regoršek – 8. 
dan 

za + Franca in Matildo Pahič  
(g. Janez) 

 

N: 28. 11.  1. adventna nedelja,  
začetek novega cerkvenega leta, 

nedelja Karitas, 
sv. Katarina Laboure, redovnica 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Marijo, Jožefa in 
Dušana Vantur 
za + Angelo, Jožeta in Mirka Dovnik 

(g. Janez) 
SVETNIK TEDNA –  

22. november            
 

Rimska mučenka sveta Cecilija je 
ena najbolj znanih osebnosti 
krščanstva v prvih treh stoletjih. 
Zanesljivih zgodovinskih podatkov 
iz njenega življenja je malo 
ohranjenih. Živela je v prvi polovici 
tretjega stoletja in bila mučena za 
časa papeža Urbana I. (222-230). 
Zanesljivo pa je, da mučenka ni 
legendarna osebnost, kajti v 
Kalistovih katakombah so našli 
njen grob poleg kripte papežev. 
Od 15. stoletja jo častimo kot 
zavetnico cerkvene glasbe. Na njen 
god imajo vsi, ki pojejo pri 
bogoslužju, svoj stanovski praznik. 
 

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 

 

št. 17,  21. november 2021,  KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA                                  leto I  

 

 

KRALJ JE, A NE OD TEGA SVETA 
 

V današnjem evangeliju se Jezus opredeli za kralja. On stoji pred Pilatom, 
ki ga sodi. Ta ima sicer možnost, da ga oprosti krivde in reši križanja ali ga 
obsodi na smrt. Zaradi neljubih posledic se Pilat odloči za drugo, čeprav 
ve, da bo sodba krivična. 
Tu imamo primer človekove nedoslednosti in strahopetnosti. Pilat ni zvest 
resnici, ampak ravna krivično, da se reši izgube položaja, ki ga ima od 
cesarja.  

 

Sodnikovo ravnanje je lahko opomin vsakemu 
od nas, ko se znajdemo v precepu med resnico 
in varovanjem lastne kože. Hitro smo v situaciji, 
da zatajimo Kristusa in vero v Boga, da se 
izognemo posmehu zaradi vere, da si kdo ne upa 
povedati, da hodi vsaj ob nedeljah k maši, da 
doma moli, da versko vzgaja otroke. 
Prizadevajmo si ravnati po spoznani resnici ne 
glede na posledice, ki lahko sledijo. 
Na koncu zapisanega pogovora med Jezusom in 
Pilatom ta Gospoda vpraša: "Torej, kralj si?" In 
Jezus odgovori: "Tako je, kralj sem." (Jn 18,37) 

Mi, ki smo se učili vsaj nekaj zgodovine, in smo v življenju slišali ter 
poznali marsikaterega voditelja narodov, vemo za njihov način vladanja. 
Nekateri so prišli na oblast s silo in so se z vojaško oblastjo obdržali. Bili so 
taki, ki so na svojem položaju živeli razkošno in razvratno. 
Jezus jim v tem ni bil niti malo podoben. On je kralj, ker mu vse stvarstvo 
pripada in po njem obstaja. On je kralj, ker je vse svoje življenje služil 
človeku, da bi v njem obnovil bogupodobnost. 



Je kralj, ker je dal svoje življenju na križu, da bi nas odrešil greha in večne 
smrti. On je kralj, ker je vstal od smrti in z zmago nad smrtjo vsem svojim 
učencem odprl vrata večnega življenja.  
 

Takšen Jezus želi biti tudi kralj našega življenja in vsega današnjega 
dogajanja. Kjer ga sprejmemo, postaja življenje drugačno, postaja življenje 
odrešeno. Iz življenja znanih svetnikov spoznamo, da je zapisana trditev 
resnična. Jezus je kraljeval v srcu sv. Terezije iz Kalkute, zato je po njenem 
služenju življenje mnogih postalo bolj človeško. Sveti opat Benedikt se je 
dal popolnoma voditi nebeškemu Kralju, zato je s svojimi redovniki dal 
Evropi vsestranski razvoj. 
 

Tudi danes živi in dela mnogo ljudi, ki se dajo voditi Jezusu in vsi ti so 
upanje prihodnosti. Ne bojmo se sprejeti Jezusa za kralja našega življenja. 
On nam ne bo ničesar vzel, ampak nam bo omogočil prave uspehe in nam 
bo končno vse dal. 

 

A K T U A L N O 
  

URNIK CELODNEVNEGA ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
  

Na ta praznik naj se počutimo vsi nagovorjeni in povabljeni, zato imamo 
urnik molitve po vaseh: 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

SVETA CECILIJA (22. november) je 
zavetnica cerkvene glasbe in vseh, 
ki z zborovskim ali ljudskim petjem 
bogatijo sveto bogoslužje. Njen 
god je priložnost, da se vsem 
pevcem in organistu zahvalimo za 
bogučastno petje.  
 

Lepa hvala tudi vsem (sicer 
redkim), ki ste pripravljeni 
sodelovati pri ljudskem petju in ga 
poživiti. 
 

Tudi v tej župniji bom na god 
maševal za vse rajne cerkvene 
pevce in za blagoslov pri 
cerkvenem petju. Lepo vabljeni! 
 

Ko se bodo razmere s covidom-19 
nekoliko umirile, načrtujemo 
srečanje pevcev ob mizi. 
 
SLOVESNI PRAZNIK češčenja 
Svetega Rešnjega telesa je za 
vsako župnijo lep in pomemben 
dan. Pri nas ga obhajamo vedno 
24. novembra, zato je v sredo 
praznik hvaležnosti za Jezusovo 
živo navzočnost v tabernaklju. 
 

V župniji bo p. Vinko, kapucin, ki 
bo spovedoval, pridigal in z nami 
molil. Vse župljane lepo vabim k 
sveti spovedi, da bomo s 
prenovljenim srcem pristopili k 
svetemu obhajilu.  
 

Vreden prejem zakramentov je 
odličen način češčenja. 

 
 

SLOVESEN SKLEP češčenja je ob 
17. uri, ko bo somaševanje 
navzočih duhovnikov. Naprošam 
pevce za petje in vse vabim k 
sklepni sveti maši. 
Vsi se potrudimo, da bo Jezus v 
naši cerkvi dostojno počaščen, da 
bomo izprosili potrebnih milosti 
zase, za župnijo in nadškofijo. 
 
TEDEN KARITAS poteka med 
praznikom Kristusa Kralja in prvo 
adventno nedeljo. Ti dnevi nas 
spodbujajo, da zavestno naredimo 
kaj za uboge. Naprošam vas za 
hrano: žito, krompir, jabolka, 
povrtnine, …  
Zbrano bomo odpeljali na sedež 
nadškofijske Karitas ali posredovali 
tistim, ki so pri nas potrebni 
pomoči. Tako poteka Teden 
Karitas v mnogih župnijah. 
Pridružimo se jim. Že vnaprej 
Boglonaj! 
 
NA PRVO ADVENTNO NEDELJO 
stopamo v novo cerkveno leto. Pri 
sv. maši bo blagoslov adventnih 
vencev.  
Izdelajte jih in prinesite k 
blagoslovu, da vas bo 
blagoslovljeno znamenje v vašem 
domu spodbujalo k lepi pripravi 
na božič. 

 

 ob 7. uri sveta maša z nagovorom, 
 

 od 8. do 9. ure Dolgi Vrh in Hošnica,   
 

 od 9. do 10. ure Kočno in Križni Vrh,   
 

 ob 10. uri sv. maša z nagovorom, 
 

 od 11. do 12. ure Laporje in Levič, 
 

 od 12. do 13. ure Razgor in Videž, 
 

 od 13. do 14. ure Vrhole in Pretrež, 
 

 od 14. do 15. ure Zgornja Brežnica in Žabljek, 
 

 od 15. do 16. ure tisti, ki preko dneva niste 
mogli, 

 

 od 16. do 17. ure možnost za vse, ki vam 
predlagani čas ni ustrezal, 

 

 ob 17. uri sveta maša z nagovorom in sklep 
češčenja. 

 




