
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 4. 10.  sv. Frančišek Asiški,  
redovnik 

 

ob 7.00:  za + Franca in Matildo 
Pahič 
                 po namenu (g. Janez) 
 

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

 

ob 7.00:  za + Franca in Frančiško  
Erker 
                 za + Ivana Vovk (g. Janez) 
 

S: 6. 10.  sv. Bruno, redovnik 
 

ob 7.00:  za + Marijo Tašner 
                 po namenu (g. Janez) 
 

Č: 7. 10.  Rožnovenska Mati Božja 
  

ob 18.00:  za + Elizabeto Motaln 
            za + Marijo Tomec (g. Janez) 
 

P: 8. 10.  sv. Tajda, spokornica 
 

ob 18.00:  za + Alojzijo in Antona 
Špur 
         za + Marjana Štimec (g. Janez) 
 

S: 9. 10.  sv. Dionizij, škof, in  
tovariši, mučenci 

 

ob 18.00:  za + Ivana Vovk – 30. 
dan  
                 za + Ivana Vovk (g. Janez) 
 

N: 10. 10.  28. nedelja med letom,  
sv. Danilo, škof 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00:  za + Terezijo Jug 
                   za + Terezijo, Cvetka, 
Albina Leskovar (g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA –  
6. oktober            

 

Ta dan goduje sveti Bruno, 
ustanovitelj kartuzijanov. Za ta 
svet se je rodil okoli leta 1030 v 
Kölnu v Nemčiji. Dosegel je visoko 
izobrazbo in postal profesor 
bogoslovja, modroslovja in 
naravoslovja ter poučeval v 
Reimsu v Franciji. Po smrti 
Gervazija  je na škofiji prejel visoko 
službo. Po zapletih z novim škofom 
je Bruno odšel iz Reimsa in se po 
enem letu premisleka odločil za 
služenje v samoti. S šestimi tovariši 
je šel v samotno dolino Chartreuse 
blizu Grenobla pod Alpami. Tam so 
si bodoči kartuzijani leta 1084 
postavili kapelo Naše ljube Gospe 
in okrog nje hišice za vsakega 
puščavnika posebej. 
Tako je bil ustanovljen eden 
najstrožjih redov v Cerkvi – 
kartuzijani. Bruno je za osnovo 
življenja novih menihov vzel 
pravilo sv. Benedikta in ga še 
poostril z nepretrganim molkom in 
samo z rastlinsko hrano.  
Papež Urban II. ga je poklical v Rim 
za svojega svetovalca. Po krajšem 
času je papeža prosil za vrnitev v 
samostansko življenje in papež mu 
je dovolil vrnitev. Umrl je obdan s 
sobrati leta 1101. 

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. 10,  3. oktober 2021,  27. nedelja med letom                                                  leto I  

 

 

ČRTA NA CESTI 
 

Božja beseda 27. nedelje med letom nam v tem bogoslužnem letu 
spregovori o svetosti in vzvišenosti zakonskega življenja. O Božji zamisli 
življenja poročenih beremo v prvem berilu (1 Mz 2,18-24) in Markovem 
zapisu evangelija (Mr 10,2-16). Dobro je, da te odlomke tudi doma 
preberemo. 
Poročenost je lep in velikodušen način življenja, ki ga poročeni živite v 
iskreni in ljubeči predanosti. Tako življenje in poslanstvo pa zahteva od 
poročenih veliko zrelosti in tudi odrekanja, da lahko zakon živi in raste. 
Mislim, da si lahko ponazorimo prizadevanja poročenih za trden in ljubeč 
zakon s črto na cesti. 

 

Črto ali dve vidimo na vseh kolikor toliko 
prometnih cestah. Zarisane so prekinjene, 
neprekinjene in celo neprekinjene dvojne 
črte, ki jih še posebej nikoli ni dovoljeno 
prevoziti. Zarisane črte voznikom določajo 
pas, po katerem naj vozimo, da bo vožnja 
varna in mirna. Lahko se primeri, da kdo 
zavozi čez te črte in se mu nič ne zgodi. Nihče 
pa ne more reči, da je storil prav, da je tako 
ravnanje brez tveganja in tudi hudih posledic. 
Še manj more kdo trditi, da so črtane oznake 
na cestah nepotrebne in nekoristne. 

Sveto pismo nam na številnih mestih govori o svetosti in pomembnosti 
zakonske zveze ter poročenim na ta način zarisuje črte za "pas" skupne 
vožnje moža in žene. Zaznamo jih tudi v današnjem evangeliju in jih 
izpostavimo. 



Najprej beremo, da so farizeji skušali Jezusa, kaj bo rekel glede trajne 
zveze moža in žene. Ne samo oni in takrat, tudi današnji svet postavlja 
poročenim razne preizkušnje in izzive, ali ohranjati zvestobo in ljubezen ali 
se raziti, ko nastopijo težave. Vsi vemo, da javno mnenje ne podpira 
poročenih, da bi krize prestali in se obnavljali v prvotni ljubezni. 
 

Nadalje beremo, da je Jezus v odgovoru na vprašanje farizejev naglasil 
zamisel Boga, ki ju je ustvaril kot moža in ženo in je njuno življenje 
predvidel kot trajno skupnost. Svoje oznanilo je Jezus sklenil z besedami: 
"Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne loči." (Mr 10,9) Mnenje, da je 
razporoka vedno ali pogosto dobra rešitev, je človeška iznajdba, ali kakor 
pravi Jezus "zaradi vaše trdosrčnosti" se to dogaja in celo odobrava. 
 

V pojasnilu apostolom glede obravnavanega vprašanja Jezus sklenitev 
nove zveze imenuje s pravim imenom, čeprav zveni trdo. S tem hoče 
naglasiti, da ločitve poročenih in ponovne zveze niso po Božji zamisli in 
ljudem pogosto prinašajo nove težave, tako staršem kot otrokom. 
 

Božja beseda in razmišljanje ob njej noče nikogar obsojati. Poročenim pa 
želi pomagati, da v svojo skupnost sprejmejo milost zakramenta svetega 
zakona in uporabijo vsa sredstva za obstoj in krepitev zakonske zveze. 

 

A K T U A L N O 
 

MOLITEV SVETEGA PISMA 
 

Tako upravičeno imenujemo molitev rožnega venca, saj v njej 
premišljujemo glavne dogodke Jezusovega življenja in delovanja. Skrivnosti 
rožnega venca nam pomagajo, da premišljujemo Jezusovo mladost, 
njegovo javno delovanje, njegovo odrešilno trpljenje in daritev na križu ter 
njegovo vstajenje in poveličanje.  
 

Vsaka od teh skrivnosti nam predstavi Božje posege v zgodovino odrešenja 
in nas vabi, da se tudi mi vključujemo v velika Božja dela. Primer: 
premišljevanje Jezusovega rojstva nam odpira srce in hrepenenje, da se 
Gospod učloveči tudi v našem življenju. 
 

Rožni venec je tudi marijanska molitev, saj ob Jezusovih dogodkih srečamo 
njegovo Mater, ki je najtesneje povezana s Sinom v njegovem odrešilnem 
delu. V oktobru ob rožnem vencu obnovimo duha molitve, da sebi in svetu 
izprosimo potrebnih milosti. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 

ZARADI SKRAJŠANJA svetlega 
dela dneva je skozi oktober 
večerna sveta maša ob 18. uri.  
 

Bodite pozorni na to spremembo 
in druge obveznosti prilagodimo 
urniku bogoslužja. 
  
ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA 
goduje v četrtek, 7. oktobra. Ta 
dan na začetku oktobra je 
priložnost, da se spodbudimo za 
molitev rožnega venca in 
spodbudo po najboljših močeh 
tudi uresničujemo. 
 

V naši cerkvi imamo v kapeli oltar 
Rožnovenske Matere Božje, kar je 
dodatna spodbuda za molitev. Naj 
ne bo Mariji v slavo in Bogu v čast 
le to, da so predniki postavili ta 
oltar. Njihovo delo naj bo nam v 
pomoč za lepo in zvesto molitev. 
 

Vse verne župljane lepo vabim, da 
zlasti v oktobru radi pridete pred 
mašo k molitvi rožnega venca in z  
dobro navado nadaljujemo. 
 

 

 ZA NAROČILO MAVRICE IN 
NAJSTNIKA je ta teden še čas. V 
prepričanju, da je verski tisk 
potreben za obogatitev verskega 
znanja in dober vzgojni 
pripomoček, ponovno spodbujam 
starše, da naročite revije zase in za 
mlade. 
 
SEJA DOSEDANJEGA  
ŽUPNIJSKEGA SVETA je v četrtek, 
7. oktobra, po sveti maši oziroma 
ob 18.30. 
 

Potrebno se je pogovoriti o novem 
izboru, saj je ta izbor večina župnij 
že opravila.  
 

V roke bomo vzeli novi priročnik in 
začeli obravnavati predlagane 
teme. Prosim za udeležbo. 
 
ZAKRAMENT DUHOVNEGA  
ROJSTVA so v zadnjem mesecu 
prejeli: 
BRGLEZ TJAŠA, Laporje 38, 
LORBER ROK, Hošnica 14, 
AMON ALJA, Hošnica 64. 
 

Novokrščenim in njihovim staršem 
čestitamo ob prejemu prvega 
zakramenta in v molitvi želimo, da 
bo lahko "Bog, ki je v njih dobro 
delo začel, lahko tudi dopolnil". 
Seveda ob vzgojnem delu 
otrokovih najbližjih.  




