GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 23. 8. sv. Roza iz Lime,
redovnica
ob 7.00: za + Marijo Rak
T: 24. 8. sv. Jernej, apostol
ob 7.00: za + Stanka Smole
S: 25. 8. sv. Ludvik IX., kralj
ob 7.00: k brezjanski Materi Božji
za zdravje
Č: 26. 8. sv. Ivana Bichier,
redovnica
ob 19.00: za + Marijo Šetar
P: 27. 8. sv. Monika,
mati sv. Avguština
ob 19.00: za + Štefana, Roziko in
Romana Mlakar
za + Pavlino – obl. in
Antona Šoštar (g. Janez)
S: 28. 8. sv. Avguštin, škof
ob 19.00: za + Majdo Brdnik
N: 29. 8. 22. nedelja med letom,
mučeništvo Janeza Krstnika
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Franca Javornik –
obl. in Marijo Cintaver

SVETNIK TEDNA – 27. avgust
Sveta Monika je bila mati velikega
cerkvenega učitelja sv. Avguština.
Bistveno
je
pripomogla
k
spreobrnitvi svojega sina. Poleg še
enega sina in hčerke je bil bister
Avguštin njen ponos. Zgodaj ga je
poučila o verskih resnicah, on pa je
zašel na kriva pota. Izgubil je vero
in prestopil h krivovercem in
zanikal krščansko vero.
Zaradi tega je Monika zelo trpela,
molila, jokala in prosila sina, naj se
vrne na pravo pot. V stiski se je
zatekla k nekemu škofu, ki jo je
potolažil: "Pojdi v miru, sin tolikih
solza se ne more pogubiti."
Sinovega spreobrnjenja še ni bilo
zaznati. Napotil se je v Rim, ki je
bilo še bolj pokvarjeno mesto kot
Kartagina. Mati je šla za sinom v
Rim in nato v Milano, kamor je iz
Rima šel Avguštin. Tam se je dal
krstiti. Sam pravi, da je bil krščen z
materinimi solzami. Ko sta se
vračala v Afriko, je Monika v Ostiji
zbolela in pred smrtjo govorila: "Le
eno je bilo, za kar sem želela živeti,
da bi tebe, moj sin, videla
krščenega in spreobrnjenega." To
je bilo leta 387.

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. 4, 22. avgust 2021, 21. nedelja med letom

leto I

JEZUS NI SPREMENIL OZNANILA
Na osrednjem delu mize Božje besede je vedno evangelij. Današnji
odlomek je sklep Jezusovega evharističnega govora v Kafarnaumu, v
katerem je Jezus napovedal zakrament svoje navzočnosti med nami in
zatrdil, da se je potrebno hraniti z njim, ki je kruh življenja. To Jezusovo
sporočilo je bilo za mnoge poslušalce "trda beseda", zato ga niso sprejeli.
Odlomek najdete v Janezovem evangeliju (Jn 6,60-69) in vam svetujem,
da ga v miru preberete in vsaj nekoliko razmislite.
Ko sam berem in razmišljam o navedenem
svetopisemskem mestu, v njem najdem več
presenečenj. Med njimi so naslednja: za ljudi
je Jezusova beseda trda in nesprejemljiva,
čeprav je posredovana z ljubeznijo; Jezus
zatrjuje: "Duh je tisti, ki oživlja," meso –
človeške sposobnosti ne koristijo nič, so
premalo; večina poslušalcev Jezusa zapusti,
čeprav jim je govoril o bistvenih stvareh,
ostane le peščica, samo apostoli; Jezus
svojega nauka ne spreminja, ga nič ne olajša.
To slednje me najbolj čudi, saj je Gospod gotovo želel čim več ljudi
pripeljati na pot odrešenja. Večina voditeljev političnih strank in vodij
raznih društev, če že ne vsi, želijo imeti čim več somišljenikov in
pripadnikov. Včasih se zatečejo k sklepanju raznih kompromisov, da
ohranijo svoj položaj in večji vpliv. Jezus ravna povsem drugače. Nikogar,
ki ga zapušča, ne kliče nazaj. Ne pravi, da bo omilil svoj nauk o resnični
zakramentalni navzočnosti med nami in v svetu. Tudi ne reče, če ne
morete sprejeti tega oznanila, ste še lahko moji učenci.

Celo svoje dvanajstere vpraša: "Ali hočete tudi vi oditi?" (Jn 6,67) Jezus me
na tej točki resnično preseneča. Bil je pripravljen izgubiti celo tiste, ki jih je
vzgajal za temelje svoje Cerkve, ni pa bil pripravljen preklicati ali omiliti
svojega nauka. Jezusovo ravnanje težko razumemo mi, ljudje, ki nimamo
uvida v polnost Božje ljubezni in resnice, mi, ki se v življenju tolikokrat
poslužujemo kompromisov in popuščanj.
Božji Sin pa vidi zadevo v vsej globini. On hoče ostati med nami kot živi
kruh v zakramentu Rešnjega telesa. On ve, da ga bomo v sveti evharistiji
resnično potrebovali za naše odrešenje in posvečenje. On ve, da ga bomo v
tem zakramentu edino vredno in učinkovito prejemali, samo če bomo s
ponižno vero in skesanim srcem pristopali k svetemu obhajilu. Če bi Jezus
nauk o evharistiji prepustil našemu modrovanju, bi razvodenel najsvetejšo
dobrino in nam ne bi oznanil popolne resnice. Nas bi ogoljufal! Tega pa on
ne stori, ker je Resnica in Ljubezen. Zares Gospod, hvala ti!

AKTUALNO
"NEKAJ DELAJO V ŽUPNIŠČU"
Te besede sem ujel od sprehajajočih mimo župnišča, ki so opazili pesek na
parkirišču ob stavbi. In prav so ugotovili in tudi v cerkvi sem kratko
povedal.
V pritličju župnijske hiše si ob vselitvi želim urediti sobico za osebno
bivanje. Prvi razlog so strme in visoke stopnice, ki vodijo v nadstropje. Pri
svojih letih in ob težavah s sklepi se bojim večkrat na dan hoditi gor in dol.
Če pa bo najnujnejše v pritličju zgradbe, mi bo to olajšalo delo in življenje.
Prostor, v katerem nameravam stanovati, pa je potreben obnove, zato
menim, da je zdaj pravi čas za ta poseg.
Vsaka župnija, kjer se vrši pastorala, pa od časa do časa potrebuje
duhovnika za pomoč (spovedovanje pred prazniki, pomoč ob kakšnem
večjem dogodku, škofova vizitacija, tudi misijon bo že potreben). Za
tovrstnega gosta potrebujemo sobo s pripadajočimi sanitarijami, ki bo v
nadstropju. Mislim, da je pametno, da sočasno uredimo te prostore, ko so
že mojstri pri hiši. Ne gre za razkošje, ampak za potrebno solidnost.
Vse župljane, ki ste pripravljeni pomagati, naprošam za pomoč v denarnih
prispevkih in delu. Hvala tistim, ki ste že doslej sodelovali.

OZNANILA
DO ČETRTKA 26. avgusta je zadnji
dan za prijavo na romanje na
Brezje, ki ga načrtujemo v soboto,
4. septembra.
To počasno prijavljanje na
ponujeno božjo pot me pušča v
negotovosti. Veste, da je treba
avtobus ne samo rezervirati,
ampak naročiti potrebno vozilo.
Tudi okrepčila v gostišču ne
moremo naročiti zadnje dni.
Prosim za razumevanje in še vas
vabim na božjo pot.
VPISOVANJE PRVOŠOLCEV v
veroučno šolo bo v petek, 27.
avgusta, in v petek, 3. septembra,
med 17.30 in 18.30. Pridite kateri
dan vam je lažje.
Starše prvošolcev prosimo, da to
uredite v eni od dveh možnosti. Če
je bil otrok krščen drugje, je
potrebno dostaviti krstni list.
NEKATERI ME SPRAŠUJETE, ali bo
žegnanje v Kočnem. Da ne bo
dvoma in negotovosti pri kom
sporočam, da ostane enako kot
doslej. Prvo nedeljo v septembru
bo v kočenski cerkvi praznovanje
Egidijeve nedelje.
Že danes lepo vabljeni k
slovesnemu bogoslužju.

SREČANJE STAREJŠIH IN BOLNIH
župljanov je v večini župnij stalna
praksa, kakor tudi v Laporju.
Zaradi epidemije je zadeva
odpadla. Na zadnji seji župnijskega
sveta je bilo sprejeto, da s to
pozornostjo
do
starejših
nadaljujemo.
Dogovorili smo se, da tretjo
nedeljo v septembru (19. 9.)
povabimo vse verne trpeče iz naše
župnije k prejemu zakramentov, k
sveti maši in k srečanju pri skupni
mizi. Ta napoved je hkrati vabilo
preizkušanim, da poromate v
svojo cerkev in se duhovno
okrepite.
V AVGUSTU SO BILI KRŠČENI
AČKO JAN, Kajuhova, Poljčane;
AKSENTIJEVIČ DOMEN in
AKSENTIJEVIČ DOMINIK
oba Laporje 112;
KOROŠEC VASILIJ, Dolgi Vrh 28;
RAK EVA, Križni Vrh;
NOLA GEREČNIK, Gradišče 11,
Slovenska Bistrica
Apostol Peter je izpovedal:
"GOSPOD, H KOMU NAJ GREMO?
BESEDE VEČNEGA ŽIVLJENJA IMAŠ
IN MI TRDNO VERUJEMO IN
VEMO, DA SI TI SVETI OD BOGA."
Prizadevajmo si priti do tega
uvida.

