
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 10. 10.  sv. Danilo, škof

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

T: 11. 10.  sv. Janez XXIII., papež

ob 7.00:  za + Srečka Divjak

S: 12. 10.  sv. Maksimilijan Celjski,
škof

ob 7.00:  za + Maksa, Marijo in 
Donata Dreo

Č: 13. 10.  sv. Gerald, vitez

ob 18.00:  za + Terezijo Mastinšek 
in Zdenko ter Martina Rak

P: 14. 10.  sv. Kalist I., papež

ob 18.00:  za + Slavico Papež

S: 15. 10.  sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica

ob 17.00 na Žabljeku:  za + Antona
Marguč – obl.

ob 18.00:  po namenu

N: 16. 10.  29. nedelja med letom,
sv. Hedvika, kneginja

SVETNIK TEDNA – 16. oktober

Sveta Hedvika, po poljsko Jadviga,
se  je  rodila  okoli  leta  1174  na
gradu  Andechs.  Njen  oče  je  imel
tudi  naslov  istrskega  mejnega
grofa  in  dalmatinskega  vojvoda.
Eden  njenih  bratov,  Bertold,  je
postal oglejski patriarh.

Polnoletno  Hedviko  so  starši
odpeljali  v  šolo  k  benediktinkam,
da  bi  dobila  potrebno  izobrazbo
ter ustrezno vzgojo.

Za tem se  je  poročila  s  šlezijskim
vojvodom  Henrikom  I.  Na  njeno
prizadevanje  je  Henrik  poklical  v
deželo  razne  redovnike,  ki  so
prispevali  k  znanstvenemu  in
duhovnemu  napredku  dežele.
Hedvika pa je v Trebnici ustanovila
ženski  cistercijanski  samostan. Tja
so  hodile  Poljakinje  in  Prusinje,
poganke,  ki  so  se  dale  poučiti  v
krščanski veri. Številnim je postala
krstna botra.

V  veri  je  poučevala  tudi  svojega
moža,  saj  je  v začetku znal  moliti
samo  očenaš.  Čeprav  je  bila
slabega  zdravja,  se  je  pogosto
pokorila  zase  in  za  ljudstvo.  Po
smrti  moža  se  je  naselila  v
samostanu v Trebnici, kjer je umrla
15. oktobra 1243.

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

št. 63,  9. oktober 2022,  28. nedelja med letom                                                  leto II

ALI BOG POTREBUJE NAŠE ZAHVALJEVANJE?

To  vprašanje  si  postavljamo  ob  današnjem  evangeljskem  poročilu  o
ozdravitvi deseterih gobavcev. Eden od ozdravljenih je poiskal Jezusa in se
mu je iz srca zahvaljeval za ozdravitev od smrtonosne bolezni. Jezus pa ga
je ob tem vprašal: "Mar ni bilo deset ozdravljenih? Kje pa je onih devet?"
(Lk  17,17)  Ob  tem  Gospodovem  vprašanju  je  dobro  razmišljati  o  naši
hvaležnosti,  ki  je  lepa  in  koristna  krepost.  Na  tem mestu  pa  nekoliko
razmislimo, ali Bog potrebuje naše zahvaljevanje. Ali je Bog častiželjen in
samo čaka na naše zahvaljevanje? Boga ne moremo povsem primerjati
našemu čutenju in pričakovanju.

Neredko  se  med  nami  najdejo  primeri,  da
posamezni  hrepenijo  po  priznanjih  in
zahvaljevanju.  V  takih  primerih  stopa  v
ospredje  človekov  jaz  in  iskanje  lastne
pomembnosti,  kar  lahko  postane  bolestna
drža. Nekaj drugega pa je iskrena zahvala za
dobro  delo,  za  dober  nasvet,  za  izkazano
pozornost.  Taka hvaležnost  nas spodbuja za
prihodnja prizadevanja in ob njej čutimo, da
trud za dobro ni bil zavržena energija, ki jo je
nekdo vložil za skupno blaginjo.

Nam ljudem občasna  in  iskrena  zahvala  pomaga,  da  lažje  vztrajamo v
poslanstvu in kljub skromnim zmožnostim lažje služimo drug drugemu.
Seveda pa naše služenje ne sme biti odvisno od hvaležnosti, ki jo morebiti
prejemamo.
Bog za  svoj  obstoj  in  dobroto  ne potrebuje  človekove hvaležnosti. On



ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Stanislava in 
Viktorijo Uršič
                  za + duhovnika Mihaela 
Grešak – ob 80-letnici smrti

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

zmore  biti  dober  do  hvaležnih  in  nehvaležnih  ter  je  usmiljen  do  pravičnih

in krivičnih. Svoje usmiljenje izkazuje grešnikom tako, da nam pomaga k
spreobrnjenju, in je v pomoč pravičnim, da bi taki ostali. Naša hvaležnost
Boga ne naredi bolj ljubečega in naklonjenega. On nas zastonj ljubi, ker je
neskončno večji in popolnost sama. Upravičeno molimo v 4. hvalospevu
pri maši: "Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k
tebi."

Zakaj naj bi se potem Bogu zahvaljevali? Naše zahvaljevanje pomaga nam
samim,  da  ostanemo  v  resnici.  Najprej  v  resnici,  da  svojih  zaslug  in
uspehov ne bi pripisovali sebi. Kajti življenje in vse sposobnosti smo prejeli
od  Boga  in  mnogih  dobrih  ljudi.  Z  zahvaljevanjem  Bogu  to  resnico
priznavamo in se veselimo obdarovanja. Nadalje nam zahvaljevanje Bogu
pomaga,  da  ne  zapademo  domišljavosti  in  samovšečnosti.  Človek,  ki
pogosto hvali sebe in svoje zasluge, ni prikupen in ne živi resnice. Lepše je,
če  koga hvalijo  njegova dela,  ne  pa  njegove  besede. Končno  z  iskreno
ponižnostjo  prispevamo  k  zdravim  medčloveškim  odnosom.  Samohvala
pogosto  druge  ponižuje,  ker  zasenči  njihova  prizadevanja  za  blagor
skupnosti.

Prizadevno gojimo iskreno hvaležnost Bogu in ljudem. Na ta način bomo
častili Boga in sami živeli iz resnice ter duhovno rasli.

A K T U A L N O

NADŠKOF SPODBUJA IN VABI

"Vabilo  k  molitvi  rožnega  venca  velja  vsem:  škofom,  duhovnikom,
redovnikom,  župnijskim  sodelavcem,  zakonskim  skupinam,  bolnikom,
mladim in še posebej družinam. Sveti papež Janez Pavel II. je zapisal: »Če
osebno izkusite lepoto rožnega venca, boste sami postali pospeševalci te

O Z N A N I L A

PO TEŽAVNEM ISKANJU kateheta
za  skupini  veroučencev  7.  in  8.
razreda  je  uspelo  nagovoriti
kateheta za ti skupini.

Prva veroučna ura za ti skupini bo
v  petek,  14.  oktobra.  Otroci  7.
razreda  imajo  srečanje  ob  14.45,
osmošolci pa ob 15.30.

Naj Bog blagoslovi prizadevanja v
resnično dobro teh mladih.

PONAVLJAM OBVESTILO,  da  je  v
oktobru večerna sveta maša v naši
župniji ob 18. uri.

Ob  premiku  svete  maše  na
zgodnejšo  uro  je  bilo  nekaj
nejasnosti.

VSAK ČETRTEK je pred sveto mašo
molitev  pred  izpostavljenim
Najsvetejšim.  Kratka  predstavitev
je  bila  zapisana  v  Glasu  župnije
preteklo nedeljo.

Češčenje v tihoti se začne vsaj pol

SPOMINSKA SVETA MAŠA ob 80-
letnici  mučenja  in  umora
laporskega  kaplana  Mihaela
Grešaka bo v nedeljo, 16. oktobra.
Dogodek bo potekal z naslednjimi
bogoslužnimi dejanji:
 ob 9.30 molitev rožnega venca

za mir v svetu in varstvo pred
totalitarnimi sistemi;

 ob 10. uri sveta maša, ki jo bo
daroval  profesor  cerkvene
zgodovine  p.  dr.  Metod
Benedik;

 po  sveti  maši  odkritje  in
blagoslov spominske plošče na
župnišču v spomin na aretacijo
in  umor  zadnjega  laporskega
kaplana.

Lepo vabljeni  k sveti maši,  ki  naj
bo  zahvala  Bogu  za  zvestega
duhovnika  in  prošnja  za  varstvo
pred slehernim nasiljem.

ZOPET SE ŠIRI OKUŽBA s covidom-
19.  Naš  odgovor  naj  ne  bo
opuščanje  obiska  cerkve,  ampak



molitve.« Isti papež še zapiše: »Rožni venec je bil vedno družinska molitev
in te dragocene dediščine ne smemo izgubiti.« Ko v molitvi  usmerjamo
svoj pogled na Jezusa, se hkrati povezujemo med seboj.

Rožnovenska  pobožnost  naj  tudi  v  letošnjem  oktobru  poteka  v  vseh
župnijskih  cerkvah  mariborske  nadškofije. Tudi  v  župnijah,  kjer  zaradi
pomanjkanja ni vsak dan svete maše. Prav tako prosim, da redno skrbite,
da se bo molil rožni venec pred svetimi mašami kot duhovna priprava na
obhajanje najsvetejše daritve. Posebej naj to velja za nedelje in praznike."

ure pred mašo.

Lepo vabljeni.

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV
na krščevanje  njihovih otrok  je  v
petek, 14. oktobra.

Srečanje se začne ob 16.30 in bo
potekalo v župnijski pisarni.

odgovorno  ravnanje,  ki  obsega:
razkuževanje rok, za pozdrav miru
ni  potrebno  podajanje  rok,  po
osebni presoji si nadenimo masko,
čeprav ni ukazano.

Cepljenje  z  dodatnim  odmerkom
je smiselno.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
10. 10. 2022 – 16. 10. 2022

PONEDELJEK:
10. 10.

sv. Danilo, škof
- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

TOREK:
11. 10.

sv. Janez XXIII., papež
- ob 7.00:  za + Srečka Divjak

SREDA:
12. 10.

sv. Maksimilijan Celjski, škof

- ob 7.00:  za + Maksa, Marijo in Donata
Dreo

ČETRTEK:
13. 10.

sv. Gerald, vitez

- ob 18.00:  za + Terezijo Mastinšek in 
Zdenko ter Martina Rak

PETEK:
14. 10.

sv. Kalist I., papež
- ob 18.00:  za + Slavico Papež

SOBOTA:
15. 10.

sv. Terezija Avilska,
devica in cerkvena učiteljica

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Antona  
Marguč – obl.

- ob 18.00:  po namenu

NEDELJA:
16. 10.

29. nedelja med letom,
sv. Hedvika, kneginja

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Stanislava in Viktorijo 
Uršič

                      za + duhovnika Mihaela
     Grešak – ob 80-letnici smrti


