
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 3. 10.  sv. Frančišek Borgia,
redovnik

ob 7.00:  za + Franca in Rozino 
Mlakar

T: 4. 10.  sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

ob 7.00:  za + Marijo Tomec

S: 5. 10.  sv. Marija Favstina
Kowalska, redovnica

ob 7.00:  za + Franca in Frančiško 
Erker ter stare starše Erker – Rak

Č: 6. 10.  sv. Bruno,
redovni ustanovitelj

ob 18.00:  za + starše Veber, 
Iljevec in Širovnik

P: 7. 10.  Rožnovenska Mati Božja
– prvi petek –

ob 18.00:  za + Marijo in Martina 
Sagadin in sorodnike

S: 8. 10.  sv. Tajda, spokornica
– prva sobota –

ob 18.00:  za + Stanka Smole – obl.

SVETNIK TEDNA – 6. oktober

Ustanovitelj  kartuzijanskega  reda,
sveti Bruno,  se je rodil okrog leta
1030 v Kölnu v Nemčiji.

Bil  je  kanonik  in  profesor
bogoslovja  in  modroslovja  v
Reimsu  v  Franciji.  Ko  je  umrl
tamkajšnji  škof  Gervazij,  ki  je
Bruna  postavil  na  kanoniško
mesto,  je  umrlega  škofa  nasledil
plemič  Manase.  Ta  je  postavil
Bruna za vodjo škofijske pisarne.

Škof  Manase  je  bil  bolj  najemnik
kot duhovni pastir vernikov. Bruno
je  škofa  opominjal,  naj  spremeni
svoj  način  življenja,  vendar  brez
uspeha.  Škof  je  Bruna  odstavil  in
mu zagrozil še z drugimi kaznimi.

Bruno je zbežal v pregnanstvo in se
zaobljubil, da bo v samoti, molitvi
in  pokori  služil  Bogu.  V  puščavi
Chartreuse  blizu  Grenobla  je
postavil  kapelo  Naše  ljube  Gospe
in  okrog  nje  hišice  za  vsakega
puščavnika  posebej.  Tako  je  bil
ustanovljen eden najstrožjih redov
v Cerkvi  –  kartuzijani.  Za podlago
redovnih  pravil  je  Bruno  uporabil
pravilo svetega Benedikta in ga še
poostril.

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

št. 62,  2. oktober 2022,  27. nedelja med letom                                                  leto II

KAKŠNA NAJ BO KRISTJANOVA VERA?

Apostoli so bili že nekaj časa v Jezusovi šoli in videli so njegova dela ter
slišali njegovo učenje. Večkrat so čutili razdaljo med tem, kar so oni čutili
in razumeli, in tem, kar je Učitelj oznanjal. Neredko se je zgodilo, da je
moral Jezus zavrniti njihove predstave o Božjem kraljestvu. Pomislimo na
Janeza in Jakoba, ki sta hrepenela po prvih mestih; na Petra, ki je nekega
dne branil Jezusu trpeti… V Jezusovi šoli so spoznavali, da jim je potrebna
vera,  ki  jim bo omogočila spoznavati in sprejemati stvari,  kakor jih uči
Jezus.  Čutili so, da brez osebne vere ne bodo mogli hoditi za Jezusom in
postati njegovi poslanci.

Na nekem  "križišču" svoje duhovne rasti so
učenci  rekli  Jezusu:  "Gospod,  pomnoži  nam
vero." (Lk  17,5)  Ta  njihova  prošnja  je  izraz
iskrene  pripravljenosti  slediti  Jezusu,  kar  pa
bo  mogoče  le  z  vero,  ki  jim  bo  pomagala
ostati tudi takrat, ko bo odpovedala človeška
pamet  in  logika.  Jezusov  odgovor  je  bil
primerjava vere z gorčičnim zrnom, ki je sicer
kot  zrno  majhno,  a  iz  njega  zraste  močna
rastlina. S to primerjavo je Jezus dal pouk, da
mora vera rasti od majhnih začetkov v vedno
bolj zrelo in trdno odločitev.

V apostolih se je z Božjo pomočjo ta rast vere uresničevala, da so bili ob
svojem času sposobni sprejeti darove Svetega Duha in z njimi okrepljeni
opraviti apostolsko poslanstvo. Vera apostolov je rasla, kar kaže Jezusova
primerjava z gorčičnim zrnom.



N: 9. 10.  28. nedelja med letom,
sv. Dionizij, škof

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Franca in Angelo 
Koščak

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

Kaj pa moja in tvoja vera?

Morda smo preveč podobni mnogim sodobnim kristjanom, ki so zadovoljni
z neko vero, ki je bleda in šibka, da pač nekaj je in občasno pride prav.
Dobro je, da tukaj spomnimo na vsaj tri zahteve, da lahko govorimo o živi
in dejavni veri, ki jo zahteva naše zveličanje in naše poslanstvo v svetu.

Stremeti  moramo  k  veri,  ki  je  sposobna  sprejeti  in  živeti  celotno
evangeljsko oznanilo. Ni mogoče nekaterih verskih resnic sprejeti, druge
pa zavračati. Resničen kristjan sprejema vse temeljne resnice krščanskega
razodetja, čeprav vseh za zdaj ne razume.

Prizadevati si je treba za osebno vernost, ker le taka kristjanu pomaga, da
lahko sledi Kristusu, četudi ga okolica ne podpira v življenju po veri. Minili
so časi, ko so nekateri obiskovali bogoslužje in upoštevali Božje in cerkvene
zapovedi, ker je tako ravnala večina.

Do zrele in trdne vere redki pridejo že v mladosti. Osebna vera ne nastane
ob prejemu prvih zakramentov in ne dozori ob osnovnošolskem verouku.
Močna vera raste ob nabiranju verskega znanja, ob molitvi in prejemanju
zakramentov, ob poslušanju glasa vesti, ob dobrih zgledih in v povezanosti
s Cerkvijo. Delajmo v tej smeri in prosimo Gospoda, da nam pomnoži vero,
in uspeli bomo.

A K T U A L N O

TEDENSKO POLURNO ČEŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA

Namen  shranjevanja  posvečene hostije v tabernaklju je tudi molitev pred
zakramentalno  Božjo  navzočnostjo.  V  katoliški  Cerkvi  se  je  češčenje
razmahnilo  v  13.  stoletju po cerkvenem zboru v  Lyonu.  Poživljali  so ga
mnogi papeži in duhovni učitelji. Ohranjali in spodbujali so ga narodni in

O Z N A N I L A

TEDEN ZA ŽIVLJENJE poteka med
2.  in  9.  oktobrom.  Letošnji,  že
enaintrideseti,  ima  naslov  "NE
ZAVRZI  ŽIVLJENJA".  Vse  ljudi,  ki
dobro mislijo,  vabi k razmisleku o
veličini  človekovega  življenja  od
spočetja do naravne smrti.
Poleg  romarskega  shoda  na
Brezjah  (2.  10.  ob  15.  uri)  bo  v
četrtek,  6.  oktobra,  ob  18.  uri
okrogla  miza  z  uglednimi  gosti.
Načrtovan  je  prenos  preko  radia
Ognjišče.
Spremljajmo  dogajanje  in  ga
podpirajmo z molitvijo. Tudi v naši
župniji  se  bomo  z  vsakodnevno
mašo  vključili.  Pridružite  se,  ker
gre za pomembno zadevo.

PRVI PETEK  v mesecu je posvečen
svetemu  Srcu  Jezusovemu  in
molitvi  za  družine.  Dobro  bo,  če
nas  bo  oboje  nagovorilo  in  se
bomo  v  večjem  številu  udeležili
bogoslužja, ki je ob 18. uri in pol
ure pred tem molitev.

VEČERNA  SVETA  MAŠA je  v
oktobru  ob  18.  uri.  Sprememba
velja od četrtka, 6. oktobra. Svetel
del  dneva  se  je  precej  skrajšal,
zato  je  zgodnejša  ura  bolj
prikladna.  Bodite  pozorni  na  to
spremembo.

SPOMINSKA SLOVESNOST ob 80-
letnici  trpljenja  in  nasilne  smrti
duhovnika  Mihaela  Grešaka bo v
nedeljo, 16. oktobra. Pri sveti maši
ob  10.  uri  se  bomo  posebej
spomnili  zadnjega  kaplana  v
Laporju.  Pred  mašo  bomo  molili
rožni  venec,  da  bi  se  človeštvo
povsod  otreslo  totalitarnih
sistemov,  ki  človeštvu  prinašajo
zlo in trpljenje, kjerkoli se pojavijo.
Lepo  vabljeni  k  bogoslužnemu
shodu.

POBUDA ZA MOLITEV desetke ali
dveh rožnega venca je naslednja:
vabim in naprošam očete,  mame
ali  stare  starše,  da  bi  v  oktobru
prišli  vsaj  10  minut  pred  sveto



mednarodni evharistični kongresi.

Evharistični kongres v Celju leta 2010 je dal sporočilo, da se v vsaki župniji
tedensko  uveljavi  ura  molitve  pred  Najsvetejšim. Marsikje  se  to
hvalevredno uresničuje.

Po pogovoru na zadnji seji župnijskega sveta bo tudi v Laporju vsak četrtek
vsaj pol ure pred sveto mašo v češčenje izpostavljeno sveto Rešnje telo.
Nekaj minut bo tiha osebna molitev, kakor se priporoča. Nato bomo skupaj
molili  ob  različnih  molitvenih  besedilih.  Vsakega  župljana,  posebej  še
nedeljnike,  iskreno  vabim  k  molitvi. Nameni  bodo  predlagani,  da  bo
molitev bolj konkretna.

OBISK  BOLNIKOV  IN  OSTARELIH,
ki  ne  morete  v  cerkev  in  želite
prejeti  svete  zakramente,  je  tudi
ta  prvi  petek.  Zopet  se  ponudim
vsakomur,  ki  hoče  sprejeti  to
ponudbo.
Tiste,  ki  smo  že  dogovorjeni,
obiščem ob ustaljenem času.

mašo v cerkev in skupaj s svojimi
otroki vodili molitev desetke.
Naloga ni težka, zato sprejmite ta
predlog  in  naredimo  nekaj
dobrega.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
3. 10. 2022 – 9. 10. 2022

PONEDELJEK:
3. 10.

sv. Frančišek Borgia, redovnik
- ob 7.00:  za + Franca in Rozino Mlakar

TOREK:
4. 10.

sv. Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj

- ob 7.00:  za + Marijo Tomec

SREDA:
5. 10.

sv. Marija Favstina Kowalska,
redovnica

- ob 7.00:  za + Franca in Frančiško 
Erker ter stare starše Erker – Rak

ČETRTEK:
6. 10.

sv. Bruno, redovni ustanovitelj

- ob 18.00:  za + starše Veber, Iljevec in 
Širovnik

PETEK:
7. 10.

Rožnovenska Mati Božja
– prvi petek –

- ob 18.00:  za + Marijo in Martina 
Sagadin in sorodnike

SOBOTA:
8. 10.

sv. Tajda, spokornica
– prva sobota –

- ob 18.00:  za + Stanka Smole – obl.

NEDELJA:
9. 10.

28. nedelja med letom,
sv. Dionizij, škof

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Franca in Angelo 
Koščak


