
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 31. 10.  sv. Bolfenk, škof
ob 7.00:  za + Srečka Divjak
T: 1. 11.  VSI SVETI,

slovesni praznik
ob 7.00:  za + Danila Šušter
ob 10.00:  za + Amalijo Robar
ob 14.00 na pokopališču:  za žive 
in rajne župljane
S: 2. 11.  Spomin vseh vernih

rajnih
ob 7.00:  za + Marijo in Martina 
Žišt
ob 9.00 v Kočnem:  za vse verne 
duše
ob 16.00 na Žabljeku:  za + 
Sagadinove
ob 17.00:  po namenu sv. očeta
Č: 3. 11.  sv. Viktorin Ptujski, škof
ob 17.00:  za zdravje družin Golob,
Žnideršič in Možina
P: 4. 11.  sv. Karel Boromejski, škof

– prvi petek –
ob 17.00:  za + Ivana in Marijo 
Merc ter Martina in Angelo Gosak
S: 5. 11.  sv. Zaharija in Elizabeta,

starši Janeza Krstnika
– prva sobota –

ob 17.00:  za + Marijo Florjančič
N: 6. 11.  32. nedelja med letom,

zahvalna nedelja
sv. Lenart, opat

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za + Andrejo, Romana in

SVETNIK TEDNA – 4. november

Med vplivne  svetnike  v  zgodovini
Cerkve  v  16.  stoletju  spada  sveti
Karel Boromejski.

Bil je sin grofa Borromea v severni
Italiji. Po smrti starejšega brata so
mu svetovali,  naj  opusti misel  na
duhovništvo  in  vzame  v  roke
vladarstvo grofije. Na ta nasvet je
odgovoril tako, da se je dal skrivaj
posvetiti v duhovnika.

Od takrat je v njem še bolj zagorela
skrb  za  Božjo  čast  in  zveličanje
ljudi.  Prirejal  je  sinode,  sestavil
katekizem, zidal cerkve in pri vsaki
je dal  nad vrata postaviti podobo
Matere  Božje.  Zidal  je  šole  in
semenišča  ter  skrbel  za  dobro
vzgojo  duhovnikov.  Vse  to  in  še
drugo  je  delal  kot  pastir  velike
milanske nadškofije.

Pri  vsem delu se  je  zelo trudil  za
uresničenje  navodil  in  odlokov
tridentinskega  cerkvenega  zbora.
Zgodaj  je  izčrpal  svoje  življenjske
moči  in  v  46.  letu  zaključil  svoje
zemeljsko življenje. V zadnjih dneh
življenja je opravil duhovne vaje in
opravil življenjsko spoved ter tako
pripravljen stopil na pot v večnost.

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

št. 66,  30. oktober 2022,  31. nedelja med letom                                               leto II

"…IN GA JE Z VESELJEM SPREJEL…"

Po letih branja Svetega pisma in premišljevanja Božjega sporočila vedno
bolj spoznavam, kako nas Božje sporočilo navaja k razmišljanju v različne
smeri življenja. Tako čutim tudi ob evangeljskem odlomku, določenem za
današnjo nedeljo. Evangelist Luka poroča o srečanju cestninarja Zaheja z
Jezusom, ki je tisti dan potoval v bližini starodavnega mesta Jerihe. Zahej,
mož male postave, je slišal, da se v kraju mudi Jezus. Da bi ga videl, je
splezal na drevo ob cesti in čakal  na Jezusa, ki bi  moral iti tam mimo.
Zaheja,  skritega med vejami drevesa,  je  Jezus opazil  in ga povabil,  naj
hitro stopi na tla. Zahej je izpolnil naročilo, verjetno pa ni vedel, kako se
bo srečanje nadaljevalo.

Jezus sam je poskrbel za potek srečanja. Jezus
pravi Zaheju: "Danes moram ostati v tvoji hiši."
(Lk  19,5)  Gospod si  hoče za cestninarja  vzeti
čas in se ponudi, da gre z njim na njegov dom.
Jezus se hoče posvetiti enemu od cestninarjev,
ki  niso  bili  zaradi  dobičkaželjnosti  spoštovani
pri ljudeh. Morda si ga Zahej ni upal povabiti v
svoj  dom.  Tu  se  zopet  pokaže  Jezusovo
prizadevanje,  da  je  prišel  iskat,  kar  je
izgubljenega, zato se sam ponudi za pogovor in
globlje srečanje z grešnim cestninarjem.

Na začetku srečanja je Jezus dal pobudo za pogovor na Zahejevem domu.
Tudi  duhovniki  se  večkrat  ponudimo  za  pastoralni  obisk  družne  ali
posameznikov. Ti primeri so: obisk bolnika in obhajanje zakramentov na
domu,  blagoslov družine in  doma v  božičnem času in  obisk  ob  drugih



starše Kurnik ter nečakinjo Darjo
Uredil in razmnožil Župnijski urad

sv. Filipa in Jakoba v Laporju,
 odgovarja Franc Mlakar, župnik

priložnostih.

Duhovniki se zavedamo, da nismo popolni kot Jezus. Vemo pa, da stopamo
k  ljudem  v  Jezusovem  imenu  in  imamo  poslanstvo  ter  želimo  ljudem
omogočiti, da se preko naše službe srečate z Bogom.

Toda  duhovnikova  ponudba  na  srečanje  še  ni  zadosti.  Potrebno je,  da
nagovorjeni odgovorite na ponudbo. Jezus ni vsiljivo stopil v Zahejev dom.
Zapisano  je,  da  je  nagovorjeni  človek  Jezusa  z  veseljem  sprejel.  Ta
cestninarjeva  drža  odraža  njegovo  odprtost  in  je  bila  pogoj,  da  je  bil
Jezusov  "pastoralni obisk" za Zaheja odrešilen. S povabilom je mali mož,
skrit v krošnji  drevesa, pokazal,  da je želel več kot zgolj videti Jezusovo
postavo.

Tudi današnji  kristjani  in drugi  iskalci  Boga imate možnost,  da povabite
župnika na pogovor, na molitev v vašem domu, na prejem zakramentov.
Vabila  s  takimi  nameni  duhovnikom olajšajo  korak,  da  se  ne  počutimo
vsiljivi.  Predvsem  pa  je  vaše  vabilo  na  ponudbo  znamenje,  da  želite
duhovnih sadov duhovnikovega poslanstva. Vaše vabilo je tudi znamenje,
da ste se duhovno pripravili na prejem zakramentov na domu, kar je pogoj
za osebno srečanje z Bogom.

Današnji evangelij spodbuja nas duhovnike, da smo na razpolago ljudem.
Vse pa nas navaja, da s povabilom izražamo željo po Božjem dotiku, ki se
na poseben način izvrši po Jezusovih poslancih.

A K T U A L N O

DEJANJA ZA DUŠE V OČIŠČEVANJU

Vsakdo in skupnost imamo določen čas, ki ga posebej namenimo v dobro
kakšni  skupini.  Za nas  kristjane,  ki  verujemo v  življenje pri  Bogu,  so  to
pokojni, ki jim posvečamo ves mesec november, posebej pa prva dneva v
novembru.

Poučeni po krščanskem razodetju verujemo, da se s telesno smrtjo naše

O Z N A N I L A

PRAZNIK  VSEH  SVETIH je  skupni
god vseh, ki so že pri Bogu. Misel
na  srečne ljudi, ki so že v Očetovi
hiši,  daje  prazniku  vesel  značaj,
nas pa navdaja s trdnim upanjem,
da  smo  tudi  mi  poklicani  v
življenje, ki ga nič več ne ogroža.

Verni  ob  tem  bogatem  sporočilu
praznujemo prvi dan novembra.

URNIK BOGOSLUŽJA V ŽUPNIJI je
naslednji:

 V župnijski cerkvi je sveta maša
ob 7. uri in ob 10. uri.

 Na  pokopališču  pri  križu  je
sveta maša ob 14. uri. Nato so
molitve  za  rajne  (spomini)  in
bogoslužje  za  verne  duše  z
blagoslovom.

 Ob 17. uri zvon zvoni v spomin
na pokojne in vabi k molitvi za
duše v vicah. Ob tej uri v cerkvi
začnemo moliti za umrle. Vsi, ki
ne  morete  v  cerkev,  ste  ta
večer naprošeni doma moliti.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH, ki

URNIK  BOGOSLUŽJA na  vernih
duš dan:

 v župnijski cerkvi je sveta maša
ob 7. uri in ob 17. uri,

 v Kočnem ob 9. uri,

 na Žabljeku ob 16. uri.

Sprejmimo  vabilo  Cerkve  in
upoštevajmo  zgled  svojih
prednikov ter radi pridimo ta dan
k maši in k rožnemu vencu za duše
v  vicah.  Hvaležne  nam  bodo  za
našo  pomoč  v  procesu
očiščevanja.

USTANOVNO SREČANJE
ZAKONCEV, ki sprejemate vabilo v
zakonsko  skupino,  bo  v  Laporju.
Verjemite,  da  dobronamerno
ponudim  priložnost  za  duhovno
rast in povezovanje vas poročenih.
Številni  zakonci,  povezani  med
seboj,  potrjujejo  koristnost
vključenosti  v  zakonsko  skupino.
Srečanje je v četrtek, 3. 11., ob 19.
uri v Slomškovem domu.

Pridite  in  poglejte,  da  boste



življenje  ne  uniči,  ampak  spremeni.  Po  zaključku  zemeljskega  življenja
večina  ljudi  zaradi  svojih  zadolžitev  in  posledic  greha  ne  more  takoj  v
nebesa.  Usmiljeni  Bog  daje  takim  možnost  očiščevanja  in  to  stanje
imenujemo vice. Zaradi povezanosti po Kristusu v eno Cerkev imamo tu
živeči verniki možnost, da s svojimi molitvami in dobrimi deli nadomestimo
tisto,  kar  so rajni  zagrešili  in  niso zadostili  v  času življenja na zemlji.  Iz
ljubezni do rajnih v vicah jim v novembru podarimo več duhovne pomoči.

še ne morejo uživati nebes, Cerkev
obhaja  2.  11.  s  poglobljenimi
molitvami.

Cerkev od nekdaj vabi svoje člane,
da  ta  dan  več  molimo,  se
udeležimo  svete  maše  in
prejmemo odpustek.

priložnost  lažje  sprejeli.  Mož  in
žena, povabita še kakšen par.

PRVI  PETEK nas  vabi,  da
počastimo  Jezusovo  Srce.  Ob
ustaljenem  času  prinašam
zakramente tistim, ki to naročite.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
31. 10. 2022 – 6. 11. 2022

PONEDELJEK:
31. 10.

sv. Bolfenk, škof
- ob 7.00:  za + Srečka Divjak

TOREK:
1. 11.

VSI SVETI,
slovesni praznik

- ob 7.00:  za + Danila Šušter

- ob 10.00:  za + Amalijo Robar

- ob 14.00 na pokopališču:  za žive in 
rajne župljane

SREDA:
2. 11.

Spomin vseh vernih
rajnih

- ob 7.00:  za + Marijo in Martina Žišt

- ob 9.00 v Kočnem:  za vse verne duše

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + 
Sagadinove

- ob 17.00:  po namenu svetega očeta
ČETRTEK:

3. 11.
sv. Viktorin Ptujski, škof

- ob 17.00:  za zdravje družin Golob, 
Žnideršič in Možina

PETEK:
4. 11.

sv. Karel Boromejski, škof
– prvi petek –

- ob 17.00:  za + Ivana in Marijo Merc 
ter Martina in Angelo Gosak

SOBOTA:
5. 11.

sv. Zaharija in Elizabeta,
starši Janeza Krstnika

– prva sobota –

- ob 17.00:  za + Marijo Florjančič

NEDELJA:
6. 11.

32. nedelja med letom,
zahvalna nedelja
sv. Lenart, opat

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Andrejo, Romana in 
starše Kurnik ter nečakinjo Darjo




