
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 13. 9.  sv. Janez Zlatousti, škof 
 

ob 7.00:  po namenu 
 

T: 14. 9.  Povišanje sv. Križa,  
praznik 

 

ob 7.00:  za zdravje v družini 
 

S: 15. 9.  Žalostna Mati Božja 
 

ob 7.00:  za + Marijo Rak 
 

Č: 16. 9.  sv. Kornelij, papež, in  
Ciprijan, škof 

  

ob 19.00:  za + Stanka Smole 
 

P: 17. 9.  sv. Robert Bellarmino,  
škof 

 

ob 19.00:  za + Milana, Ivano in 
Janka Horvat in starše Markež 
 

S: 18. 9.  sv. Jožef Kupertinski,  
duhovnik 

 

ob 18.00 na Žabjeku:  za + Zvonka 
in Karla Korošec in Stanislava Bevc 
 

ob 19.00:  za + Franca in Rozo 
Sardinšek  
 

N: 19. 9.  25. nedelja med letom,  
sv. Januarij, škof 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00:  za + starše, sestro in 
brate Javernik (g. Janez) 
                  po namenu bolnih in 
ostarelih 
 

   SVETNIK TEDNA –  
16. september            

 

Med najbolj čislane svetnike na 
Češkem sodi sv. Ljudmila, 
kneginja. Poganski starši so jo 
vzgojili pogansko. Zgodaj je slišala 
za krščanstvo, vendar ga ni marala, 
ker ga je imela za vero Nemcev, ki 
so prežali po češki zemlji. V nemški 
vojski je poveljeval tudi češki knez 
Borživoj. Spoznal je Ljudmilo, jo 
vzljubil in se z njo poročil, ko je bil 
še pogan. Kmalu po poroki je šel k 
svaku Svetopolku. Ta pot je bila 
zanj milost, prav tako za Ljudmilo 
in ves češki narod. Spoznal je 
krščanstvo v pravi luči in ga sprejel. 
Borživoja je najbrž v krščanski veri 
poučil sam sv. Metod in ga tudi 
krstil. Ob tem je tudi Ljudmila 
spoznala, da krščanstvo ni nemška, 
ampak katoliška in apostolska 
vera. Sprejela jo je in se dala 
krstiti. Tudi ljudstvo je sprejelo 
evangeljsko oznanilo.  
Že v 28. letu življenja je postala 
vdova. Sama je bila umorjena 15. 
septembra leta 921. Na njenem 
grobu stoji napis: "Tu spi mati 
češkega naroda." Bila je mati sirot, 
tolažnica vdov in obiskovalka 
jetnikov. 
 

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik, 
tel. 041 782 904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

št. 7,  12. september 2021,  24. nedelja med letom                                             leto I  

 

 

VERA SE IZRAZI V DELIH LJUBEZNI 
 

Med slavji ob 12. svetovnem dnevu mladih v Parizu je sv. papež Janez 
Pavel II. v pariški stolnici Notre-Dame 22. avgusta 1997 razglasil za 
blaženega Friderika Ozanama. Ta je živel med leti 1813 in 1853. Bil je velik 
karitativni delavec in ustanovitelj Vincencijevih konferenc. Preko njih so 
zavzeti krščanski laiki nudili materialno in duhovno podporo pomoči 
potrebnim. K ustanovitvi te ustanove ga je spodbudilo govorjenje ljudi iz 
okolja, češ da se krščanstvo izgublja v lepih besedah, življenja ljudi pa se 
ne dotakne in jih ne plemeniti. 

 

Ozanam je hotel pokazati "vero iz del". 
Pogosto je poudarjal, da "revežev ne ustvarja 
Bog", temveč brezčutni in grabežljivi ljudje. 
Odgovorne v družbi je spodbujal, naj uvajajo 
ustanove za socialno delo. Svoje sodelavce 
pri Vincencijevih konferencah (te so 
predhodnice današnje Karitas) je poučeval, 
da je krščanska vera pristna le tedaj, če 
zajame celega človeka in oblikuje vse njegovo 
življenje in dejavnosti. Tudi sveti apostol 
Pavel nas uči, da mora vera delovati iz 
ljubezni. 

O taki drži nas prepričuje tudi apostol Jakob v drugem berilu današnje 
nedelje, ko pravi: "Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del 
pa nima?" (Jk 2,14) Vera se namreč mora pokazati v naših delih, v 
življenju!  
Veliki apostol gobavcev Raoul Follereau, ki je umrl pred več kot 
tridesetimi  leti,  v  eni  svojih  knjižic  piše, kako je neki "neoporečen" kristjan 



ob koncu življenja prišel pred Boga. Dejal mu je: "Gospod, vse življenje sem 
ti zvesto služil. Moje roke so čiste." Bog pa mu je odgovoril: "Res so čiste, 
vendar so tudi prazne." Tako razsodbo bi utegnil slišati marsikdo, ki živi 
svoje krščanstvo površno, brezosebno in zgolj na papirju. 
 

Jezusovo vprašanje apostolom v današnjem evangeliju: "Kaj pa vi pravite, 
kdo sem?" je namenjeno slehernemu izmed nas. Kaj pa ti praviš, kdo je 
zate Kristus? To terja od nas oseben in konkreten ter obvezujoč odgovor, 
ki ga ni dovolj izreči z jezikom, temveč s svojim življenjem. In to v zvesti 
hoji po Jezusovi poti, nad katero se razteza senca križa.  
 

Jezus v drugem delu evangeljskega odlomka napoveduje svoje trpljenje in 
smrt na križu ter nas vabi na svojo pot. Hojo po njegovi poti ali pripadnost 
njemu ne potrjujemo samo s sprejemanjem raznih oblik trpljenja. Tudi 
vztrajnost v dobrih delih in nesebično služenje sočloveku je povezano z 
odpovedjo in žrtvami. Tega ne sprejemamo kot neizbežno nadlogo, ampak 
kot izraz vere, ki se potrjuje v delih ljubezni. V tem smislu si želimo, da ne 
bodo naše roke ob prihodu k Sodniku "čiste", ampak zaznamovane z 
dobrimi dejanji in telo upognjeno po naporih življenja. 

 

A K T U A L N O 
 

NEZASEDENO  SLUŽBENO  MESTO 
 
 

Tu ne mislim na običajna delovna mesta v raznih podjetjih, domačijah, 
uradih in drugih delovnih okoljih. Gledam na prazno službeno mesto v naši 
župniji, ki naj bi ga zasedli dečki in mladi fantje zlasti pri oltarju.  
 

Oltarno občestvo naše župnije lahko vidi, da je pri oltarju vedno mašnik 
sam. Manjkajo mašni strežniki ali ministranti, kar ni prav in ni dobro, da se 
milo izrazim. 
 

Cerkev od vsega začetka pozna mašne strežnike, ki so pomočniki pri 
obhajanju bogoslužja, ki v nekaterih dejanjih zastopajo zbrane vernike in 
prispevajo k slovesnosti svetih dejanj. Po tradiciji Cerkev v to službo vabi 
dečke, ki imajo veselje in pripravljenost za služenje pri najbolj svetih 
opravilih. Kot župnik dečke s tako naravnanostjo vabim in naprošam, da 
zasedete to prazno mesto v naši župnijski skupnosti. Starše pa naprošam, 
da svoje dečke spodbudite in jih podpirate v lepem poslanstvu.  

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

PRAZNIK POVIŠANJA SVETEGA 
KRIŽA je v torek, 14. septembra.  
S praznikom nas Cerkev ponovno 
usmerja na osrednje znamenje 
našega odrešenja. Ob tem nas 
vabi, da se zazremo v Kristusov 
križ in počastimo njega, ki nas je 
na lesu odrešil za življenje. 
Vse, ki morete, vabim k sveti maši, 
ki je ob 7. uri. 
 
GOD ŽALOSTNE MATERE BOŽJE je 
v sredo, 15. septembra.  
Ta spomin nam kaže njo, ki je stala 
pod Sinovim križem v času 
darovanja in tako postala 
soodrešiteljica človeštva.  
K sveti maši lahko pridete ob 7. 
uri. 
 
KDOR MAVRICO BERE, 
SE DOBRE STVARI UČI. 
TAKEMU JEZUS SRCE OBLIKUJE, 
DA LAŽJE LEPO ŽIVI.  
Zaradi tega vse starše vabim in 
naprošam, da svojim otrokom v 
prvih razredih naročite lepo in 
koristno revijo in spodbujate 
branje.  
V to naloženi denar se bo bogato 
obrestoval v življenju otrok, saj jim 
želite najboljše. 

 
 

BOGOSLUŽNI SHOD in srečanje 
ostarelih in bolnih iz naše župnije 
je v nedeljo, 19. septembra, s 
sveto mašo ob 10. uri. 
P r o g r a m   d o g a j a n j a: 
‒ ob 9.30 zbiranje, molitev in 

spovedovanje, 
‒ ob 10. uri sveta maša in prejem 

bolniškega maziljenja, 
‒ po sveti maši srečanje ob mizi v 

Slomškovem domu. 
Ponovno lepo vabim na romanje v 
domačo cerkev, ko drugam težko 
greste na božjo pot. Pridite po 
duhovno okrepčilo. Lepo prosim 
za predhodno prijavo (vsaj do 
četrtka), da lažje organiziramo 
dogodek. 
 
TA TEDEN ZAČNEMO z veroučnimi 
srečanji po urniku, ki je bil 
objavljen na oglasni deski in še tu. 
PRVI RAZRED: četrtek ob 12.40 
DRUGI RAZRED: četrtek ob 13.40  
TRETJI RAZRED: ponedeljek ob 
15.00 
ČETRTI RAZRED: torek ob 16.00 
PETI RAZRED: torek ob 17.00 
ŠESTI RAZRED: ponedeljek ob 
16.00 
SEDMI RAZRED: četrtek ob 16.00 
OSMI RAZRED: petek ob 16.00 
DEVETI RAZRED: petek ob 17.00 
DOBRODOŠLI V NAŠI VEROUČNI 
ŠOLI. 




