
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 17. 10.  sv. Ignacij Antiohijski,
škof

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

T: 18. 10.  sv. Luka, evangelist

ob 7.00:  za + Ljudmilo Kac – 8. dan

S: 19. 10.  sv. Pavel od Križa,
duhovnik

ob 7.00:  za + Srečka Divjak

Č: 20. 10.  sv. Irena, mučenka

ob 18.00:  za + Amalijo in Matevža 
Otorepec

P: 21. 10.  sv. Uršula, mučenka

ob 18.00:  za + Marijo Onič

S: 22. 10.  sv. Janez Pavel II.,
papež

ob 18.00:  za + Andreja, Romana in
starša Kurnik ter nečakinjo Darjo

N: 23. 10.  30. nedelja med letom,
sv. Janez Kapistran, duhovnik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

SVETNIK TEDNA – 18. oktober

V času na prelomu štetja  pred in
po Kristusu  se  je  v  Antiohiji  rodil
sveti  Luka.  Starši  so  ga  poslali  v
Grčijo in v Egipt, kjer je študiral na
znanih  šolah  modroslovje,
pesništvo  in  govorništvo.  Po
poklicu  je  bil  zdravnik,  kakor  trdi
izročilo.  Ko  je  postal  kristjan,  je
kmalu postal  učenec in sodelavec
apostola Pavla. Na njegovo željo je
spisal  evangelij  v  grškem  jeziku.
Tega  pisanja  se  je  lotil  zelo
natančno, kar potrjuje dejstvo, da
je   zapisal  dogodke  o  Jezusovem
otroštvu.  Lukov  evangelij  ima  še
dve značilnosti. Zapisal je Jezusove
prilike,  ki  kažejo  na  veličino
Božjega  usmiljenja.  Zapisal  je  več
dogodkov, v katerih je pokazal, da
pogani,  nejudje,  bolj  sprejemajo
Jezusa kot rojaki. S tem je pokazal,
da je Jezus odrešenik vseh ljudi.
Svojo predanost delu odrešenja je
potrdil  z  zvestim  spremljanjem
apostola  Pavla.  Z  njim  je  bil  na
večini  njegovih  misijonskih
potovanj.  Pavel  mu  je  dal  lepo
spričevalo  v  drugem  pismu
Timoteju, ko pravi: "Samo Luka je
pri  meni."  (2  Tim  4,10)  V  knjigi
Apostolska dela je  zapisal  delo in
rast prve krščanske skupnosti.

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

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

št. 64,  16. oktober 2022,  29. nedelja med letom                                               leto II

BOLJŠI NAGIBI ZA POMOČ

V današnjem evangeljskem odlomku nastopajo tri osebe: sodnik, vdova in
seveda Jezus.  Trije  ljudje,  ki  so v  različnih  situacijah in  opravljajo  vsak
svoje delo in se nahajajo v različnih vlogah.
Sodnikova  služba  je,  da  razsoja  težka  vprašanja  in  pomaga  ljudem do
pravičnih rešitev. V evangeliju nastopajoči sodnik je svojo službo opravljal
dokaj uradno, brez posluha za ljudi, ki so bili izkoriščani. Primer takih je
bila neka vdova, ki je živela v tistem mestu in ni mogla doseči potrebne
pravice pri svojem nasprotniku. Ta žena je v svoji stiski vztrajno prosila
sodnike, da bi ji pomagali do pravice. Odlomek nam pokaže na Jezusa, ki
je vztrajno prošnjo te žene uporabil kot zgled zaupne in vztrajne molitve.

Mi se ustavimo pri zadržanosti tega sodnika
in trdoti njegovega srca. Sam je ob nenehni
prošnji vdove dejal: "Čeprav se ne bojim Boga
in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ki
me nadleguje, vendarle pomagal do pravice,
da me ne bo kar naprej hodila nadlegovat."
(Lk 18,4-5)
Sodnik ji  ni  pomagal  iz  sočutja,  ko je  trpela
krivico  in  se  ni  mogla  dogovoriti  z
nasprotnikom,  ampak zaradi  nadležnosti,  da
bi se je rešil pred ponovno prošnjo.

Tu se pokažeta dva vzgiba, da ustrežemo človeku, ki je v stiski. Sodnik je
pomagal  zaradi  nadležnosti  prosilke.  Kadar  pomagamo  iz  tega  nagiba,
prosilca  ponižamo,  ker  nismo storili  dobrega dela  iz  ljubezni,  ampak z
namenom, da se nadležneža čim prej  rešimo.  Dobro delo brez sočutja



ob 10.00:  za + Marinko Bračič – 
obl.

 odgovarja Franc Mlakar, župnik izgubi na vrednosti in ni zaslužno pred Bogom.

Tudi ko nas nekdo prosi v nepravem času, skušajmo kolikor hitro moremo
nerazpoloženje spremeniti v pripravljenost storiti dobro.
Lepša in bolj pravilna drža človeka in še bolj kristjana je, da na stisko in
potrebo odgovorimo z ljubečo pomočjo. Na ta način pokažemo pomoč v
dejanju, ki prosilca ne poniža, ampak ga opogumi za premagovanje težav.
Ljubezen, ki jo izražamo v konkretnem dobrem delu, je odsev ljubezni, s
katero Bog ljubi vsakega človeka in osreči tistega, ki ustreže nemočnemu.

A K T U A L N O

OSEBNOST DUHOVNIKA MIHAELA GREŠAKA

Ob 80-letnici mučenja in uboja nekdanjega laporskega kaplana obudimo v
naši župniji hvaležen spomin nanj.
Mihael  Grešak  se  je  rodil  11.  9.  1914  v  Grižah pri  Žalcu.  Po  študiju  in
duhovnem oblikovanju je bil 9. 7. 1939 v mariborski stolnici posvečen v
duhovnika.  Po  zaključenem  študiju  ga  je  škof  Ivan  Tomažič  nastavil  za
kaplana v Laporju.
Mlad kaplan, majhen po postavi, a velik po duhu, se je lotil duhovniškega
dela na župniji. Ljudje so se ga dolgo po smrti spominjali kot prijaznega,
pobožnega in delavnega duhovnika.

O Z N A N I L A

SPOMINSKA  PLOŠČA na  stavbi
župnišča  je  postavljena  in
blagoslovljena  ob  80-letnici  smrti
tukajšnjega  dušnega  pastirja
Mihaela Grešaka.
Plošča  naj  bo  znamenje
hvaležnosti  pokončnemu  in
zvestemu  duhovniku,  ki  tudi  v
vojnih časih ni klonil, ampak ostal
zvest svojemu poslanstvu.
Obeležje  je  v  nedeljo,  16.  10.
2022,  blagoslovil  prof.  dr.  Metod
Benedik, OFM cap.

KLJUČARJI  IZ  ŽUPNIJ naše
dekanije so vabljeni na pogovor k
sv. Venčeslu (Zg. Ložnica).
Shod  bo  v  ponedeljek,  17.
oktobra,  ob  18.  uri  v  prostorih
župnišča.
Dekan  vse  ključarje  lepo  vabi  k
udeležbi.

MISIJONSKO  NEDELJO obhajamo
vsako  leto,  in  sicer  predzadnjo
nedeljo v oktobru. To praznovanje
nas  spominja,  da  je  Cerkev
misijonarska.
Jezus  nam  je  dal  nalogo,  da
evangelij  oznanimo  vsemu  svetu
in  da  vsi  ljudje  prejmejo

Darovi  v  puščico  na  misijonsko
nedeljo so namenjeni potrebam v
misijonskih  deželah.  Naprošeni
smo, da darujemo po meri svojih
zmožnosti in velikodušnosti.

SREČANJE  VSEH  ČLANOV
župnijskih  pastoralnih  svetov
župnij naše dekanije bo v nedeljo,
23. oktobra letos.
Gostiteljica je župnija Makole, kjer
se  bomo  ob  15.  uri  zbrali  v
njihovih veroučnih prostorih.
Voditelj  dekanije,  gospod  dekan
Tomislav,  vabi,  da  se  srečanja
udeležijo vsi člani iz vseh župnij.

MOLITEV ZA RAJNE je  ob  dnevu
spomina  vseh  vernih  rajnih  v
središču našega praznovanja.
Molitveni  spomin  za  vaše  svojce
že  lahko  naročite  v  župnijski
pisarni.  Ob  slišanih  njihovih
imenih  se  jih  lažje  spomnimo  in
zanje molimo.
Vabim vas, da ohranimo ne samo
lep  običaj,  ampak  hvaležno
ljubezen do umrlih.

To se je  kmalu poznalo pri  mašah,  verouku,
pevskih  vajah  in  številnih  drugih  srečanjih.
Mlade  je  zbiral  v  fantovskih  in  dekliških
odsekih ter jim pomagal pri njihovi osebnostni
in verski rasti. S svojo dejavnostjo je posegel
tudi  na  kulturno  področje.  Mlade  je  učil
dramske  umetnosti  in  z  njimi  gostoval  po
vaseh  in  sosednjih  župnijah.  Bil  je  velik
rodoljub.
Ni čudno, da ga je okupatorska oblast kmalu
izsledila. Na prvo julijsko nedeljo leta 1942 so
gestapovci prišli v Laporje po kaplana.
To se je  zgodilo po nedeljskih  večernicah.  Odpeljali  so ga v  zapor Stari



pisker  v  Celje.  V  zaporu  je  ostal  dušni  pastir,  sojetnike  je  spodbujal  k
molitvi,  jih  tolažil  in  jim  posredoval  odvezo.  Po  dneh  zasliševanja  in
mučenja so ga 22. 7. 1942 ustrelili kot talca.

odrešenje.
V  tej  smeri  bomo  razmišljali,  za
uresničitev tega  poslanstva molili
in delali.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
17. 10. 2022 – 23. 10. 2022

PONEDELJEK:
17. 10.

sv. Ignacij Antiohijski, škof
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

TOREK:
18. 10.

sv. Luka, evangelist
- ob 7.00:  za + Ljudmilo Kac – 8. dan

SREDA:
19. 10.

sv. Pavel od Križa, duhovnik
- ob 7.00:  za + Srečka Divjak

ČETRTEK:
20. 10.

sv. Irena, mučenka

- ob 18.00:  za + Amalijo in Matevža 
Otorepec

PETEK:
21. 10.

sv. Uršula, mučenka
- ob 18.00:  za + Marijo Onič

SOBOTA:
22. 10.

sv. Janez Pavel II., papež

- ob 18.00:  za + Andreja, Romana in 
starša Kurnik ter nečakinjo Darjo

NEDELJA:
23. 10.

30. nedelja med letom,
sv. Janez Kapistran, duhovnik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Marinko Bračič – obl.


