
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

P: 18. 10.  sv. Luka, evangelist 
 

ob 7.00:  za zdravje družine Izlakar 
za + Gizelo Kogoj (g. Janez) 

 

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

 

ob 7.00:  za + Štefanijo Uranjek 
            za + Antona Vovk (g. Janez) 

 

S: 20. 10.  sv. Irena, mučenka 
 

ob 7.00:  za + Antona Javernik  
po namenu Brezmadežne (g. Janez) 
 

Č: 21. 10.  sv. Uršula, mučenka 
  

ob 18.00:  za + Štefanijo in Franca 
Končar 
 po namenu dobrotnikov (g. Janez) 

 

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

 

ob 18.00:  za + Franca in Matildo 
Pahič 
                   v zahvalo (g. Janez) 
 

S: 23. 10.  sv. Janez Kapistran,  
duhovnik 

 

ob 18.00:  po namenu  
 za + Marijo Tomec (g. Janez) 

 

N: 24. 10.  30. nedelja med letom,  
misijonska nedelja 

sv. Anton Marija Claret, škof 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Stanislava in 
Viktorijo Uršič 

za + Antona Marguč (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA –  
21. oktober            

 

Ni dvoma, da ima pripoved o  sveti 
Uršuli, ki izhaja iz 10. stoletja, 
zgodovinsko jedro. Gre za skupino 
deklet, ki so dale svoje življenje za 
krščansko prepričanje in devištvo. 
Morda je v povezavi s svetnico 
napis na koru v cerkvi sv. Uršule v 
Kölnu. Napis iz 5. stoletja ne 
omenja ne števila mučenk ne 
imena mučenk. Vendar je to 
dragoceno pričevanje, saj 
dokazuje, kako daleč v preteklost 
sega cerkveno in ljudsko češčenje 
svetih mučenk. 
 

Zgodovinarji skušajo razvozlati 
poreklo teh mučenk. Nekateri 
menijo, da so bile te mučenke 
hčerke, neveste ali sestre vojakov 
tebajske legije, ki jih je dal 
pomoriti sovladar Maksimijan. 
 

Drugi  mislijo, da je bila sv. Uršula 
prednica nekega samostana v 
bližini Kölna. Ob zavzetju mesta, ko 
so barbari vdrli v samostan, so 
dekleta rajši izbrala mučeniško 
smrt kakor sramoto zlorabe. 
 

Sveto Uršulo je sv. Angela Merici 
izbrala za zavetnico ženskih 
vzgojnih ustanov. Naslednice te 
družbe so današnje uršulinke. 
 

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. 12,  17. oktober 2021,  29. nedelja med letom                                                leto I  

 

 

VPRAŠANJE SLUŽENJA 
 

Pojasnjuje ga Jezus v odlomku, ki ga beremo današnjo nedeljo (Mr 10,35-
45). Temo sta sprožila apostola Jakob in Janez, ki sta od Jezusa 
pričakovala zagotovilo, da bosta v njegovem kraljestvu sedela eden na 
njegovi desnici, drugi na levici. Ni se nam treba čuditi želji teh učencev, da 
bi zasedla prvi mesti. Niti ni čudno, da so bili ostali apostoli nejevoljni ob 
težnji dveh izmed njih.  
Človeku je položeno v naravo, da želi v ospredje in hrepeni kvišku, saj je 
to eden od motorjev, ki nas poganja k dejavnosti. Če je kdo v tem 
uspešen, se v drugih poraja zavist in nevoščljivost. Nekateri duhovni 
učitelji se nagibajo k razlagi, da je želja po uveljavljanju leglo zla v človeku. 
Drugi mislijo, da je ta težnja od Boga. Bog je velik. Človek je njegova 
podoba in mu želi postati podoben. 

 

Jezus je na željo po prvih mestih v  nebesih 
dal dva odgovora. V prvem, kratkem, 
pravi, da nam Oče v nebesih pripravlja 
drugačen razpored sedežev, kot si ga mi 
zamišljamo tukaj na zemlji. 
Drugi odgovor pa je za nas odločilnejši, ker 
kliče po uravnavanju naših predstav o 
prvih mestih in načinu našega 
prizadevanja, da jih bomo mogli nekoč 
zasesti.  

Jezusovo pojasnjevanje nas odvrača od sanjarjenja o sedežih, ki nas 
čakajo v nebesih, ter nas postavlja v zemeljsko resničnost. Tu in sedaj se 
odloča, kakšna mesta bomo smeli tam zasesti. Jezus naše težnje za 
napredek  in  veličino  dosežkov  v  tem  življenju  ne  zavrača,  ne  pravi,  da  so  



grešna sama po sebi. Opominja pa nas, naj se zavedamo, da smo prah 
zemlje, da naprezanje za razne podvige in priznanja ne ovrednoti našega 
življenja. Prav je, da se uveljavljamo in napredujemo, vendar naj vemo, v 
čem je naša prava veličina in uveljavitev. Veličine namreč ne daje mesto, ki 
ga kdo zavzame, temveč jo daje pripravljenost za služenje in se udejanja v 
skupnosti, ki ji pripadamo. 
 

V očeh "razvitega" sveta je prvi tisti, ki je visoko v tehničnem, 
znanstvenem, športnem in političnem pogledu. Velik pa je toliko, kolikor je 
pripravljen služiti "tretjemu" svetu in posameznikom, ki potrebujejo 
pomoč. Cerkev na severni polobli je na nekaterih področjih prva, velika pa 
je toliko, kolikor je pripravljena in sposobna služiti cerkvenim skupnostim 
na južni polobli. Neka župnija je lahko po številu nedeljnikov prva, velika 
pa je toliko, kolikor je v njej prisoten in dejaven Kristusov duh služenja. 
 

Na teh primerih jasno vidimo razliko med "prvimi" in "velikimi", zato nam 
ne bo težko izbirati pravo smer razmišljanja in delovanja. Naj nam jo uspe 
izbrati in živeti. 

 

A K T U A L N O 
 

ROŽNI VENEC V ŠTIRIH DELIH 
 

Po spodbudah v preteklih dveh številkah Glasa župnije dodajmo še 
zgradbo celotnega rožnega venca. Čeprav upam, da jo v večini poznamo, 
naj ne bo odveč obnova. 
 

Veseli del rožnega venca nam v svojih petih skrivnostih omogoča 
premišljevanje Jezusovega učlovečenja in otroštva. Ta del je najbolj 
marijanski. 
 

V Svetlem delu rožnega venca spremljamo glavne dogodke v Jezusovem 
javnem delovanju od krsta do velikega četrtka, ko je postavil sveto 
evharistijo. 
 

V molitvi Žalostnega dela spremljamo Jezusa v njegovem trpljenju in 
daritvi na križu od potenja krvavega pota na Oljski gori do smrti na 
Kalvariji. 
 

V častitljivem delu premišljujemo Gospodovo zmagoslavje na veliko noč 
preko razlitja Svetega Duha do Marijinega poveličanja v nebesih. 
 

Rožni venec nam omogoča, da obračamo Jezusovo skrivnost na naše 
življenje in življenje sveta.  

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

MISIJONSKI TEDEN lahko 
imenujemo dneve pred samo 
misijonsko nedeljo. Dobro je, da 
na misijone ne mislimo le en dan v 
letu, ampak vsaj nekaj dni, da se v 
nas poživi in utrdi misijonska 
zavest. 
 

V Sloveniji bomo letošnjo 
misijonsko nedeljo obhajali v luči 
desete obletnice smrti p. Mihe 
Drevenška. Vsak dan v tem tednu 
bomo iz pripravljenega gradiva 
brali kratke spodbude, ki so nam 
jih odgovorni pripravili. 
 

Vse, ki le morete in ste pripravljeni 
priti med tednom k sveti maši, 
lepo vabim na obhajanje 
misijonske nedelje. 
 
MISIJONSKA NEDELJA je pred 
nami. Letos poteka pod geslom 
"Ne moreva, da ne bi govorila o 
tem, kar sva videla in slišala" (Apd 
4,20). Te besede apostolov Petra 
in Janeza nagovarjata vsakega 
kristjana za poslanstvo. 
 

Nabirka prihodnjo nedeljo je 
namenjena za potrebe misijonov. 
Vabim vas, da darujete z 
radodarnim srcem, ker s tem 
podpiramo misijonsko delo 
Cerkve. 
 

Bog povrni že vnaprej! 

 
 

MOLITVENI SPOMINI ZA RAJNE so 
eden od načinov, s katerimi se 
verni spominjamo umrlih. Tukaj je 
ustaljeni način, da naročite 
"spomine", kar pomeni, da v 
župnijski pisarni poveste imena 
tistih, ki jih na vse svete 
preberemo in zanje molimo. Poleg 
tega se bo vsak teden v novembru 
darovala sveta maša zanje, kakor 
bo objavljeno. Spodbujam vas, da 
ohranimo to dobro delo za rajne 
in tako izrazimo svojo hvaležnost 
in ljubezen do prednikov. 
 
SPOVEDOVANJE VEROUČENCEV 
in drugih, ki boste želeli prejeti 
zakramente za praznike in prejeti 
odpustek za duše v vicah, bo  tudi 
četrto soboto v oktobru. Na voljo 
sem vam med 9. in 10. uro. 
 

Starši, spodbudite svoje otroke in 
po možnosti sami pristopite. 
 
VABILO ZA SODELAVCE za 
Župnijsko Karitas naslavljam tistim 
župljanom, ki bi bili pripravljeni na 
organiziran način spodbujati 
dobrodelnost v našem občestvu in 
pomagati pri konkretnih delih.  
 

Prvo srečanje bo v četrtek, 4. 
novembra, ob 17.30.  
 

Tudi med seboj se spodbudite.  




