
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 24. 10.  sv. Anton Marija Claret,
škof

ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji 
za zdravje

T: 25. 10.  sv. Krizant in Darija,
mučenca

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

S: 26. 10.  sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca

ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

Č: 27. 10.  sv. Sabina Avilska,
mučenka

ob 18.00:  za + Božidarja Žnidar

P: 28. 10.  sv. Simon in Juda Tadej,
apostola

ob 17.00 na Žabljeku:  za + Mirana
Stupan

ob 18.00:  za + iz družin Kušar in 
Pirš

S: 29. 10.  sv. Mihael Rua,
duhovnik

ob 18.00:  za + Martino Polanec – 

SVETNIK TEDNA – 24. oktober

Med  največje  osebnosti  Cerkve  v
Španiji v 19. stoletju spada  Anton
Marija  Claret.  Rodil  se  je  23.
decembra  leta  1807  v  mestu
Sallento v Kataloniji. Bil je peti med
enajstimi  otroki  v  družini.  Že  v
otroštvu  je  molil  za  milost
duhovniškega poklica, ki jo je tudi
prejel.
Zaradi  velikega  napredovanja  v
znanju in potrebnih krepostih ga je
škof  že  po  2.  letniku  bogoslovja
posvetil v duhovnika. Leta 1840 se
je lotil misijonskega dela.
Po viharnem revolucionarnem letu
1848 se je vrnil s Kanarskih otokov
ter v Španiji  s  petimi duhovniki  v
Vigu  ustanovil  duhovniško
semenišče  za  misijonsko  družbo
"Sinov  brezmadežnega  Srca
Marijinega".
Že  prve  tedne  po  ustanovitvi  te
družbe  je  bil  nepričakovano
imenovan za  škofa  v  Santiagu  na
Kubi.  V  kakšno  duhovno  stanje
dežele  je  prišel,  nam  pove
podatek, da je bilo v škofiji več kot
polovica  nezakonskih  otrok.  V
deželi  je  vladalo  strahotno
izkoriščanje sužnjev. Čeprav je imel
veliko  nasprotnikov,  je  Bog
njegovo delo podpiral s čudeži.

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. 65,  23. oktober 2022,  30. nedelja med letom                                               leto II

S KAKŠNIM SRCEM ŽELIM STATI PRED BOGOM?

Tisti dan sta dva moža prišla molit v tempelj. Eden je spadal v skupnost
farizejev, drugi pa je bil cestninar. Prvi je bil med ljudmi visoko postavljen,
drugi pa je spadal med nekoliko oblatene cestninarje. Tudi njuno notranje
razpoloženje je bilo zelo različno, kar se je kazalo v njuni molitvi.  Prav ta
notranja razlika je pomembna, da ne rečemo usodna.
Zakaj? Farizej, ki je v svetišču stal pokončno in samovšečno, je v molitvi
Bogu našteval  svoje zasluge in dobra dela. Njegova molitev je bila ena
sama  samohvala.  Ničesar  ni  našel  v  svojem  življenju,  česar  bi  se  bilo
potrebno pokesati in Boga prositi odpuščanja.

Takrat  je  bil  v  svetišču  tudi  človek,  ki  zaradi
pobiranja  davkov  pri  ljudeh ni  bil  priljubljen.
On  stoji  sklonjen  v  nekem  kotu  templja.
Evangelist piše, da še oči ni hotel povzdigniti,
ampak se je tolkel po prsih in skrušen v kesanju
molil. Čeprav je tudi v njegovem življenju bilo
kaj dobrega, se ni hvalil in sebi pripisoval vseh
zaslug.  Njegova prošnja je bila kratka in tako
zgovorna. Prosil  je:    "  Bog, bodi milostljiv meni  
grešniku!  "   (Lk 18,13)

Jezus ovrednoti njuno molitev in nam daje sporočilo za življenje, ko pravi:
"Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan." (Lk 18,14)
Tu in tam koga zanese, da v spovednici našteva svoja dobra dela. To ni
izdaja  spovedne  molčečnosti,  ampak  dobronamerno  opozorilo,  da
spovednica ni  prostor za samohvalo,  ampak za skesano obtožbo svojih



30. obl.

N: 30. 10.  31. nedelja med letom,
žegnanjska nedelja

sv. Marcel, mučenec

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Marijo Onič

 odgovarja Franc Mlakar, župnik grehov, da bi po odvezi "šli opravičeni domov".

Bog ne zahteva našega poniževanja in ne uživa ob tem, če smo skrušeni ob
priznanju grehov. Želi pa našo iskrenost in nenadutost, kajti samo v tako
srce  lahko  daje  novih  milosti.  Samo  po  takem  pristopu  je  možno
spreobrnjenje in nova rast.

Od  samohvaljenja  pred  Bogom  ni  daleč  do  hvalisanja  pred  ljudmi.  Ni
napak, če na kratko povemo, da nam je nekaj dobrega uspelo, da smo se
za kako stvar potrudili,  da smo pri  dobri  akciji  sodelovali. Posredovanje
dobrega je lahko spodbudno tudi za druge. Nekaj drugega pa je, da kdo
ponavlja: jaz sem to in to naredil, pri tisti delovni akciji sem opravil toliko
in toliko delovnih ur, jaz to in ono znam, drugi pa tega ne vedo… Takega
samohvaljenja ni malo in ne more biti odlika človeka.

Kot Jezusovi učenci smo poklicani, da smo v govorjenju o sebi skromni in
iskreni. Uspehe in dobre dosežke pripisujmo Bogu in tudi drugim ljudem.
Brez Božje pomoči in podpore bližnjih bore malo naredimo.

A K T U A L N O

ZADNJE PISMO MIHAELA GREŠAKA OČETU

Dragi oče!

Danes v kratkem bom ustreljen. Zahvalim se Vam, dragi oče, za vse, kar ste
žrtvovali zame. Bog naj Vam bo bogat plačnik!

Pozdravljam  vse  sorodnike,  znance  in  prijatelje  in  vse,  kakor  tudi  Vas,
iskreno prosim, da mi odpustite vse, s čimer sem Vas žalil.

O Z N A N I L A

OB  MISIJONSKI  NEDELJI smo  bili
povabljeni, da z molitvijo in darovi
podpremo  misijonarje  in  njihovo
delo.

Minuli  teden  smo  molili  rožni
venec  za  uspeh  pri  misijonskem
delu  Cerkve.  Danes  pa  smo  v
puščico pri maši pridružili svoj dar.

Zahvaljujem se vsem, ki ste s temi
dobrimi deli pomagali pri izpolnitvi
Jezusovega  naročila:    "  Pojdite  po  
vsem svetu….  "  

V  ŽUPNIJI  USTANAVLJAMO
ZAKONSKO  SKUPINO,  ki  je
namenjena  podpori  možem  in
ženam,  ki  hočete  dobro  izpolniti
svoje življenjsko poslanstvo. To pa
je  odvisno  od  vaše  sreče  in
zadovoljstva v zvezi.

Naprošen  je  par,  ki  bo  vodil  in
spremljal  može  in  žene  na

MOLITVENI  SPOMINI,  ki  jih
opravljamo  v  župniji  ob  prazniku
vseh svetih in na vernih duš dan,
so pomnožena molitev za rajne, ki
še  ne  morejo  uživati  nebeške
sreče.

Vabim vas,  da  se  z  naročilom te
vrste  molitve  hvaležno  in  z
ljubeznijo  spomnite  znanih  in
manj znanih, ki so že odšli.

V  tem  tednu  lahko  to  naročilo
oddate v župnijski pisarni. Najbolj
enostavno je po sveti maši.

MOLITEV  pred  izpostavljenim
Najsvetejšim  je  vsak  četrtek  vsaj
pol ure pred sveto mašo.

Posebej  predlagani  molitveni
namen  in  osebne  zadeve  nas
vabijo,  da  uporabimo  lepo
priložnost za pogovor z Bogom.



Ne morem v tej uri več pisati, misel mi zastaja. Prosil bom za Vas pri Bogu,
kakor tudi za vse, ki so mi bili izročeni.

Lepo  Vas  prosim,  sporočite  moje  zadnje  pozdrave  mojim  faranom
(Laporčanom).  Naj  mi  vse  odpustijo,  če  sem morda  koga  žalil  in  komu
škodoval. Srečen sem bil med njimi, rad sem jih imel, a ločiti se moram
sedaj, pa – kakor upam in sem prepričan – se bomo vsi nekoč v nebesih
skupno veselili.

Bog,  vsemogočni,  neskončno  dobri  in  usmiljeni,  naj  mi  bo  milostljiv
sodnik! Z Bogom in nasvidenje nad zvezdami! Blagoslavljam zadnjikrat Vas
in vse svoje farane in vse meni izročene.

              Mihael, kaplan

mesečnih srečanjih. Na  pogovorih
in  ob  poslušanju  se  boste  v
iskrenem  in  obzirnem  pogovoru
bogatili za osebno rast in krepitev
vajine vezi.

Mlajše  in  manj  mlade  zakonce  v
župniji  iskreno  vabim,  da  se
vključite v zakonsko skupino.

Prvo  srečanje  bo  v  četrtek,  3.
novembra,  ob 19.  uri v  prostorih
Slomškovega doma v Laporju.

PREHOD S POLETNEGA na zimski
čas  se  zgodi  v  noči  med  zadnjo
soboto  in  nedeljo  v  oktobru.
Spomnimo, da je treba kazalce na
uri premakniti za eno uro nazaj.

V jutranjem in dopoldanskem času
bo  sveta  maša  ob  istih  urah  kot
doslej. Sveta  maša  v  večernem
času pa bo po 1. novembru   ob 17.  
uri  .  

Bodimo pozorni na ta prehod.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
24. 10. 2022 – 30. 10. 2022

PONEDELJEK:
24. 10.

sv. Anton Marija Claret, škof

- ob 7.00:  k brezjanski Materi Božji za 
zdravje

TOREK:
25. 10.

sv. Krizant in Darija, mučenca
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

SREDA:
26. 10.

sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca

- ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

ČETRTEK:
27. 10.

sv. Sabina Avilska, mučenka
- ob 18.00:  za + Božidarja Žnidar

PETEK:
28. 10.

sv. Simon in Juda Tadej,
apostola

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Mirana 
Stupan

- ob 18.00:  za + iz družin Kušar in Pirš
SOBOTA:

29. 10.
sv. Mihael Rua, duhovnik

- ob 18.00:  za + Martino Polanec – 30. 
obl.

NEDELJA:
30. 10.

31. nedelja med letom,
žegnanjska nedelja
sv. Marcel, mučenec

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Marijo Onič


