GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

SVETNIK TEDNA –
12. oktober

P: 11. 10. sv. Janez XXIII., papež
ob 7.00: za + starše Požegar –
Lovrenčič
za + Martino Auer – obl.
in sorodnike (g. Janez)
T: 12. 10. sv. Maksimilijan Celjski,
škof
ob 7.00: za + Maksa, Marijo in
Donata Dreo
za + Marijo Tomec (g. Janez)
S: 13. 10. sv. Koloman, mučenec
ob 7.00: za + Gordano Targuš – 8.
dan
k Brezmadežni (g. Janez)
Č: 14. 10. sv. Kalist I., papež
ob 18.00: za + Marijo Tomec – 30.
dan
za + Ivana Vovk (g. Janez)
P: 15. 10. sv. Terezija Velika,
devica
ob 18.00: za + Amalijo in Matevža
Otorepec
za + Marijo Tomec (g. Janez)
S: 16. 10. sv. Hedvika, kneginja
ob 18.00: v dober namen
po namenu dobrotnikov (g. Janez)
N: 17. 10. 29. nedelja med letom,
sv. Ignacij Antiohijski, škof
ob 7.00: za žive in rajne župljane
za + starše Jerič in Kramberger (g.
Janez)
ob 10.00: za + starše Šela in
Poredski

Tokrat na kratko spoznajmo
svetega Maksimilijana Celjskega,
škofa in mučenca. Bil je apostol
rimske pokrajine Norik, ki se je
raztezala med rekami Dravo,
Innom in Donavo. Na Bavarskem in
Salzburškem so ga častili že v 7.
stoletju, kar izpričuje, da je bil
zaslužen za ljudi na teh področjih.
Zapisi iz leta 1291 kažejo, da je bil
doma iz Celeie (Celja), kjer se je
rodil na začetku 3. stoletja.
Premožni krščanski starši so ga
izročili v vzgojo Oraniju. Po njihovi
smrti je Maksimilijan podedovano
premoženje razdelil siromakom,
sam pa je postal duhovnik. Iz Celja
se je preselil v noriško prestolnico
Lorch, ker so ga izbrali za škofa.
Tudi v rodno Celje je šel oznanjat
evangelij, kjer je umrl mučeniške
smrti. Pokopali so ga ob mestnem
obzidju, pozneje pa so telesne
ostanke prenesli v Passau in tam
počivajo pod velikim oltarjem
stolnice.
Pri nas je češčen v mariborski
nadškofiji. Blaženi škof Slomšek
mu je posvetil drugi letnik svojih
Drobtinic s svetnikovo sliko nad
celjskim mestom.
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. 11, 10. oktober 2021, 28. nedelja med letom

leto I

IMEL JE VISOK CILJ
Evangeljski odlomek, izbran za današnjo nedeljo, nam predstavi
premožnega človeka. Ta je prišel nekega dne k Jezusu po nasvet za svoje
življenjske odločitve. Ni ga vprašal za nasvet za odločitve od danes do
jutri, ampak za pomoč pri izbirah, ki bodo odločale o njegovi večnosti.
Jezusa je namreč vprašal: "Dobri Učenik, kaj naj storim, da dosežem
večno življenje?" (Mr 10,17)
V odgovoru ga je Jezus spomnil na
pomembnost
življenja
po
Božjih
zapovedih, kar je osnovni pogoj za
vsakogar, ki hoče priti v večno življenje.
Nadalje ga je povabil k večji popolnosti, ki
je v tem, da človek v nenavezanosti na
stvari sledi Kristusu. Prizadevanje za
odpoved materialnemu bogastvu je dobra,
vendar ni za vse poklice in stanove
uresničljiva. Tega takrat mož ni bil
pripravljen storiti.
Kljub temu pa nas Jezusov sogovornik preseneča s svojo željo, da bi
dosegel večno življenje, zato pri Jezusu išče nasvet. Pokaže nam, da se
noče zadovoljiti s kratkotrajnim ugodjem ali z minljivimi dobrinami. Vedel
je, da ga nizki cilji ne morejo zadovoljiti, zato si je postavil cilj, ki je večno
življenje. Sedaj ga zanima, kaj je potrebno delati, kako je potrebno živeti,
da bi dosegel večno življenje. Napotek išče pri Jezusu, ki je najvišji učitelj
življenja.
Ob vprašanju moža iz evangeljskega odlomka se moramo vprašati:
"Kakšne cilje si postavljamo v življenju?"

Ti cilji so večkrat precej kratkoročni: donosna služba, čimprejšnja višja
blaginja, poklicna kariera, razni užitki življenja… Pogosto smo priče, da le
prizadevanje za hitro doseganje dobrin ne prinese pričakovanih sadov,
posebej takrat, ko ob tem človek pozablja na trajnejše vrednote življenja.
Dobro in potrebno je, da iščemo in si postavljamo višje cilje v življenju.
Med njimi so: skrb za ohranitev in okrepitev vere in duhovnega življenja,
graditev zdravih medsebojnih odnosov, zlasti v zakonu in družini, vzgoja, ki
mlade pripravlja za odgovorne in zrele osebnosti, nenehno spreobračanje
in obvladovanje slabih nagnjenj in hotenj… Delo za doseganje teh ciljev je
bolj naporno in ni opravljeno v nekaj mesecih ali letih, ampak zahteva cela
obdobja življenja. Z zadovoljstvom pa vidimo, da postaja naše življenje bolj
smiselno in nam prinaša več notranje sreče in lepih sadov v življenju. To
potrjuje, da se splača postaviti visoke cilje v življenju in se truditi, da jih
dosežemo.
Trud za uresničevanje višjih ciljev nas vodi k zadnjemu cilju, ki je večno
življenje v Bogu. Jezus sam nam je razodel, da cilj obstaja, da je za vsakega
dosegljiv. Povabil nas je, da se mu bližamo in obljubil nam je svojo pomoč,
da ga nekega dne dosežemo. Končno je to najgloblje teženje našega duha,
ki je ustvarjen po Bogu.

AKTUALNO
NADŠKOFOVA SPODBUDA
Stopili smo v oktober, ki je posebej posvečen molitvi. To je lepa priložnost
za vsakega izmed nas, da na novo odkrijemo lepoto in bogastvo
rožnovenske pobožnosti. Ob molitvi rožnega venca bomo na novo odkrili,
kako nas vsaka izmoljena desetka popelje globlje v skrivnost Jezusa in
Marije. V očenašu slavimo in počastimo Boga kot Očeta. Z molitvijo
zdravamarije počastimo Marijo in jo prosimo, da nas kot Mati spremlja na
poti življenja.
Vernike zato na začetku Marijinega meseca oktobra skupaj z duhovniki
vabim, da vsak dan zmolimo vsaj nekaj desetk rožnega venca. Ta molitev je
še posebej doživeta, če jo molimo skupaj kot družina ali župnijsko
občestvo. Iskrena molitev, ki privre iz srca, nikoli ne bo izzvenela v prazno,
ampak nam bo Gospod na Marijino priprošnjo dal moči in poguma, da
bomo lažje nosili vsakdanji križ in rasli v odgovornosti.
Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof

OZNANILA
OB NADŠKOFOVI SPODBUDI
ponovno vabim k molitvi rožnega
venca, ki ga molimo pred vsako
sveto mašo. Lepo in spodbudno bi
bilo, če bi več župljanov prišlo
nekoliko prej k molitvi rožnega
venca. Ni spodbudno, da potem v
minutah, ko bi se že morala začeti
sveta daritev, še "tlačimo"
zdravamarije.
Naprošam tudi, da bi bilo nekaj
takih, ki bi ob prihodu v cerkev
začeli ali nadaljevali naprej moliti
zdravamarije. Ne se zanašati na
duhovnika, ker je pred sveto mašo
njegovo mesto v spovednici, da
čaka spovedance.
PRIPRAVA STARŠEV IN BOTROV
na krst njihovih otrok je tretji
petek v mesecu.
Vabljeni tisti, ki načrtujete krst
otroka v prihodnjem mesecu. Na
srečanje pridite v župnijsko
pisarno, ker nas najbrž ne bo
veliko.
V TEM VEROUČNEM LETU je tudi
priprava mladih na prejem
zakramenta svete birme.
Uvajanje v krščansko življenje ni
samo obisk in sodelovanje pri
veroučni uri, ampak vključuje tudi
mladostnikovo družino in celotno
župnijsko občestvo.

S tem namenom župnik in
katehistinja vabiva vse starše
pripravnikov na birmo, da v petek,
15. oktobra, po sveti maši oziroma
ob 18.30 pridete na srečanje, ki bo
potekalo v veroučnem prostoru.
Starše prosiva, da se srečanja
udeležite.
MOLITVENE SKUPINE v okviru
molitvene
zveze
mariborske
nadškofije še nismo uspeli
ustanoviti.
Vse, ki ste se v molitvi pripravljeni
povezati, ponovno vabim na
srečanje. Dobimo se v četrtek, 14.
oktobra, po sveti maši oziroma ob
18.30 v župnišču.
Cerkev in svet potrebujeta več
molivcev, da se uspešneje
iztrgamo silam zla in živimo iz
okrepljene vere ter v miru.
DEČKE,
KI
SO
IZRAZILI
PRIPRAVLJENOST za opravljanje
ministrantske službe, vabim na
prvo srečanje.
Dobimo se v soboto, 16. oktobra,
ob 10. uri.
Starše naprošam, da dečke
spodbudite in pripeljete na
srečanje.

