
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 7. 11.  sv. Engelbert, škof

ob 7.00:  za + Nežo Šuster

T: 8. 11.  sv. Bogomir, škof

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

S: 9. 11.  sv. Teodor (Božidar),
mučenec

ob 7.00:  za vse rajne iz Laporja in 
Hošnice

Č: 10. 11.  sv. Leon Veliki, papež

ob 17.00:  za + Ljudmilo Kac – 30. 
dan

P: 11. 11.  sv. Martin, škof

ob 17.00:  za + Mirana Stupan

S: 12. 11.  sv. Jozafat Kunčevič,
škof

ob 17.00:  za + Brankota Brnič

N: 13. 11.  33. nedelja med letom,
sv. Stanislav Kostka, redovnik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 9.30:  za + Stanislava Smole

SVETNIK TEDNA – 10. november

Sredi petega stoletja po Kristusu je
zasedel papeško mesto sveti Leon.
To  je  prvi  papež,  ki  mu  je
zgodovina  dala  vzdevek  VELIKI.
Tudi  svetovna  zgodovina  se  ga
hvaležno spominja, saj je rešil Rim
in zahodno kulturo.

Tu  omenimo  tri  njegova  velika
dejanja.  Leta  452  je  pred  Rimom
ustavil hunskega kralja Atilo, da ni
z veliko vojsko uničil mesta. Papež
je šel z zaupanjem v Božjo pomoč
in ustavil Atilo in njegovo vojsko.

Leta 455 je šel naproti arijanskemu
kralju  Vandalov  Gejzeriku.  Od
krivoverskega  vladarja  ni  mogel
toliko  doseči  kot  od  poganskega.
Dosegel  je  vsaj  to,  da  Gejzerik  ni
Rima spremenil v prah in pepel, ni
pa  mogel  preprečiti  14-dnevnega
ropanja v Rimu.

Leon  je  bil  tudi  čuvar
pravovernosti. S pridigami in spisi
je  zadal  smrtni  udarec
maniheizmu,  krivi  veri.  Evtihes  je
takrat  učil  in  širil  nauk,  da  je  v
Kristusu  samo  ena  narava.  Ko  je
papež to zmoto odločno zavrnil, so
zbrani  škofje  v  Kalcedonu
zadovoljno  vzklikali:  "To  je  vera
očetov. To je vera apostolov. Peter

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU

št. 67,  6. november 2022,  32. nedelja med letom                                             leto II

OZNANILO POSMRTNEGA ŽIVLJENJA

Praznika vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih usmerjata naš pogled
onstran groba in sporočata, da je naše pravo življenje v nebesih. V tem
sklopu oznanila sprejemamo sporočilo prve novembrske nedelje. Odlomki
Božje  besede  povedo,  da  obstaja  življenje,  ki  nam  je  namenjeno  po
Kristusovem  odrešilnem  delu.  Razodetje  nam  tudi  pove,  da  bomo  po
vstajenju živeli drugačno obliko bivanja, kakor ga živimo sedaj na zemlji.
Poveličano  življenje  je  za  nas  skrivnost,  ki  je  ne  moremo  dojeti  in
razumeti, ker presega izkustva našega sedanjega bivanja. Zato to oznanilo
zavračajo predvsem tisti, ki vse stavijo na svoj razum in eksperimentalno
znanost.

Na  tem  nivoju  so  bili  tudi  saduceji,  ki  so
zavračali  vstajenje  umrlih.  Skupina  teh
Jezusovih sodobnikov je nekega dne pristopila
k Jezusu ter ga vprašala:  "Čigava bo po smrti
žena, ki je bila v zemeljskem življenju večkrat
vdova?  Kateremu  možu  bo  torej  pripadala  v
nebesih?" (Lk 20,33) Mislili so, da je to razlog
proti  posmrtnemu  življenju.  Imeli  so  za
nesprejemljivo,  da  bi  v  poveličanem življenju
bila žena vsem tuzemeljskim možem.

Jezus  jim na njihov pomislek  odgovarja:  "Sinovi  tega veka se ženijo  in
možijo, tisti pa, ki dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo
ženili in ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli, saj so enaki angelom.
(Lk 20,35-37)
Jezus oznanja, da življenje po telesni smrti obstaja, in to v poveličani obliki



ob 10.30 v Kočnem:  za + Martina 
in Elizabeto Zabav ter Josipa Wolf

je govoril po Leonu!"

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

ali  na  popolnejši  način.  Temelj  tega  oznanila  in  naše  vere  je  dejstvo,  da  je

Bog življenje samo in da hoče to življenje deliti z ljudmi, ki smo ustvarjeni
po njegovi podobi.

Vero v posmrtno življenje izpoveduje večina verstev. To so tudi verovali
Judje v stari  zavezi,  kar  so prepričljivo izpovedali  makabejski  bratje.  Ob
smrti zaradi zvestobe Božji postavi so izpovedali: "Kralj sveta nas bo obudil
in nas oživil za večno življenje." (2 Mkb 7,9)

Mi imamo po Jezusovem oznanilu in njegovem vstajenju veliko trdnejši
temelj vere v vstajenje in večno življenje.  Ohranimo in okrepimo vero in
upanje, da se naše življenje po smrti ne uniči, ampak spremeni.

A K T U A L N O

NADŠKOFOVA ZAHVALA

Na zahvalno nedeljo vsak od nas čuti, da imamo marsikaj, za kar gre hvala
Bogu. Ne le za sadove zemlje, ki so naš vsakdanji kruh, ampak še za mnoge
druge stvari se hočemo zahvaliti Bogu.

Potem, ko nadškof izreče zahvalo duhovnikom, redovnicam in svojim ožjim
sodelavcem, nadaljuje:

"Hvala vsem vam, sodelavci  po župnijah naše nadškofije: katehistinje in
kateheti,  člani  ŽPS,  ključarji,  pevci,  člani  molitvenih  skupin,  ministranti,
bralci  beril,  vsi,  ki  čistite  in  krasite  naše  cerkve.  Hvala  župnijskim
gospodinjam, ki skrbite za dostojno življenje duhovnikov. Hvala vsem, ki na
kakršen koli način sodelujete, da so župnijska občestva živa in so znamenje
Božje navzočnosti med nami.

Hvala vsem vernikom, ki velikodušno darujete za svete maše po različnih
namenih. Hvala za vse darove v puščico in druge nabirke in za vse vaše
prispevke za potrebe župnijskih skupnosti. Brez vaših darov ne bi mogli

O Z N A N I L A

NADŠKOFOVI  ZAHVALI kot  vaš
sedanji  župnik  dodajam  iskreno
hvaležnost vsem, ki ste v tem letu
čutili  z  župnijo  in  to  pokazali  s
konkretnimi dejanji.
V tem letu je bilo veliko pobud in
vabil  za  duhovni  utrip  župnije.
Vidnih sadov je bolj malo. Vendar
hvala  tistim,  ki  ste  me  v
prizadevanju podpirali.
Ponovno želim izraziti  hvaležnost
vsem,  ki  ste  požrtvovalno
sodelovali  pri  obnovi  strehe  na
Slomškovem  domu  in  pri  nabavi
dveh  zvonov  za  podružnično
cerkev v Kočnem. To delo ne sme
biti  gmotni  dosežek,  ampak  naj
služi duhovni rasti župnije.
Bog  povrni  tudi  vsem,  ki  me
sprejemate  in  me  podpirate  pri
poslanstvu med vami.

SREČANJE  VODITELJEV  IN
ČLANOV molitvenih skupin župnij
dekanije  Slovenska  Bistrica  bo  v
soboto,  12.  novembra,  tukaj  v
Laporju.  Na  srečanje  ste  iskreno
povabljeni  tudi  župljani  iz  naše
župnije,  čeprav  še  nimamo

NOVEMBER JE VES posvečen misli
na posmrtno življenje in molitvi za
zveličanje  pokojnih,  ki  še  ne
morejo  uživati  sreče  v  nebesih.
Molitve za rajne ne smemo zožiti
na 1. in 2. november.
Vsak  teden  bom  daroval  sveto
mašo za rajne iz posameznih vasi,
vse verne pa lepo vabim, da se teh
maš v večjem številu udeležite.
 V sredo, 9. novembra, bo ob 7.

uri  sveta  maša  za  rajne  iz
Laporja in Hošnice.

V  KOČNEM je  na  Martinovo
nedeljo po ustaljeni  navadi  sveta
maša. Letos bo tam Božja služba v
nedeljo, 13. novembra, ob 10.30.
Lepo vabljeni!

V ŽUPNIJSKI CERKVI je prihodnjo
nedeljo,  13.  novembra,  druga
sveta maša ob 9.30.
Ta  prilagoditev  je  potrebna,  da
nihče,  ki  hoče  priti,  ne  bi  ostal
brez svete maše.
Prosim  vas,  da  sprejmete  to
prilagoditev  in  se  obvestite  med
seboj.



obnavljati in vzdrževati naših cerkva, na katere smo tako ponosni. Hvala za
vaše darove, ki jih namenjate za delovanje nadškofije, brez teh darov ne bi
mogli izpolnjevati svojega poslanstva. Prav tako hvala za vaše prispevke za
potrebe  misijonov.  Hvaležen  sem  vam  za  vašo  duhovno  in  molitveno
podporo, ki jo čutim na vsakem koraku.

Ob tej zahvali  želim, da bi vsak od nas na dar ljubezni znal odgovoriti s
poživljeno osebno ljubeznijo."

                                                       msgr. Alojzij Cvikl, nadškof metropolit

oblikovane molitvene skupine.
Duhovno poglabljanje se začne ob
9.  uri  in  se  bo  sklenilo  okoli  11.
ure. Vodila ga bo s. Štefka Klemen
iz Maribora. Zberemo se v učilnici.
Prosim vas, da se radi pridružite.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
7. 11. 2022 – 13. 11. 2022

PONEDELJEK:
7. 11.

sv. Engelbert, škof
- ob 7.00:  za + Nežo Šuster

TOREK:
8. 11.

sv. Bogomir, škof
- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

SREDA:
9. 11.

sv. Teodor (Božidar), mučenec

- ob 7.00:  za vse rajne iz Laporja in 
Hošnice

ČETRTEK:
10. 11.

sv. Leon Veliki, papež
- ob 17.00:  za + Ljudmilo Kac – 30. dan

PETEK:
11. 11.

sv. Martin, škof
- ob 17.00:  za + Mirana Stupan

SOBOTA:
12. 11.

sv. Jozafat Kunčevič, škof
- ob 17.00:  za + Brankota Brnič

NEDELJA:
13. 11.

33. nedelja med letom,
sv. Stanislav Kostka, redovnik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 9.30:  za + Stanislava Smole

- ob 10.30 v Kočnem:  za + Martina in 
Elizabeto Zabav ter Josipa Wolf


