ODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 29. 8. Mučeništvo Janeza
Krstnika
ob 7.00: po namenu
T: 30. 8. sv. Feliks, mučenec
ob 7.00: za + Milana Trol
S: 31. 8. sv. Rajmund Nonat,
redovnik
ob 7.00: za + Nežo Šuster
Č: 1. 9. sv. Egidij, opat
ob 18.00 v Kočnem: za + Heleno
Pernat
ob 19.00 v Laporju: za + Franca in
Marijo Gumzej
P: 2. 9. sv. Marjeta, devica
– prvi petek –
ob 19.00: za + Majdo Arnuš in
sorodnike Pirš – Dorič
S: 3. 9. sv. Gregor Veliki, papež
– prva sobota –
ob 19.00: za + Božidarja Žnidar
N: 4. 9. 23. nedelja med letom,

SVETNIK TEDNA – 3. september
Ob koncu tedna goduje sveti
Gregor Veliki, ki spada med štiri
velike zahodne cerkvene očete. Bil
je potomec slavne rodbine
Anicijev. Komaj 30 let star je že bil
cesarjev namestnik v Rimu. Kmalu
se je odpovedal svetnim častem in
po očetovi smrti je razdelil
premoženje na dva dela: enega je
razdal revežem, z drugim pa je
ustanovil šest samostanov na
Siciliji. Papež Benedikt I. ga je
imenoval za svojega diakona.
Njegov naslednik Pelagij II. pa ga je
poslal za svojega zastopnika v
Carigradu. Tam je patriarha
Evtihija, ki je učil zmotne nauke
vere, prepričal, da je na smrtni
postelji obžaloval zmote in
izpovedal: "Priznavam, da bomo
vsi v temle telesu vstali!"
Po smrti papeža Pelagija II. leta
590 so ga proti njegovi volji
postavili na Petrov sedež. S svojim
posredovanjem je večkrat rešil Rim
pred raznimi napadalci.
Spisal je več bogatih teoloških
knjig, spopolnil je bogoslužje in
tudi
uredil
cerkveno
petje
(gregorijanski koral).
Prvi si je za izvrševanje papeške
službe privzel naziv "služabnik
božjih služabnikov".
Uredil in razmnožil Župnijski urad

GLAS

ŽUPNIJE

SVE T I F I L I P IN JAKOB V LAPORJU
št. 57, 28. avgust 2022, 22. nedelja med letom

leto II

PRESENEČENJE NA GOSTIJI
Na raznih uradnih sprejemih, kosilih in večerjah je po protokolu, kakor
pravimo predpisom, točno določeno, katero mesto pripada nekomu.
Vrstni red gostov je določen glede na družben položaj, uradne in častne
naslove, starost in tudi glede na to, koga kdo zastopa. Tisti, ki nimajo
posebne izobrazbe in ne zavzemajo vidnejšega mesta v družbi, so
porinjeni bolj v kot.
Ob branju današnjega evangeljskega odlomka razberemo, da je bilo
podobno že v Jezusovem času. Farizeji so se zaradi poznavanja postave in
natančnega spolnjevanja le te imeli za nekaj več. Zaradi svoje vloge so na
gostijah zahtevali častna mesta. Ko so bili kam povabljeni, so
samoumevno zasedli prva mesta, ker so bili prepričani, da spadajo tja.
Na gostijo s tako miselnostjo in ravnanjem
pride neki popoten učitelj iz Nazareta in pravi,
da kot povabljenec na gostijah ne sedaj na
prvo mesto. Če namreč pride imenitnejši od
tebe, se boš moral osramočen premakniti na
nižje mesto.
Kdo pa je lahko imenitnejši od mene, se
sprašuje vase zaljubljeni farizej? To sem lahko
tudi jaz ali ti.
Na drugi strani pa srečamo ljudi, ki težijo k drugi skrajnosti. Radi sedajo na
zadnje mesto. Delajo se ponižne, majhne, nesposobne in nepomembne
ter čakajo, da jih kdo povabi na vidnejše mesto. Morda s tem, da so izbrali
zakotni sedež, pričakujejo, da jih bo kdo opazil in pohvalil. Taki zaigrani
ponižnosti ponekod rečejo "grbasta" ponižnost in ni pravilna in iskrena,

Egidijeva nedelja
sv. Rozalija Sicilska, spokornica

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

ampak je celo bolesten napuh.

ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 9.30: za + Franca Kropič
ob 10.30 v Kočnem: za + Terezijo,
Florjana in Albina Leskovar ter
Sabino Jagorinec
– za + Karla in Marijo Majer
Jezus gotovo s svojim opozorilom v današnjem evangeliju ni imel namena
podpirati ponižnosti take sorte.
Hotel pa je posvariti pred domišljavostjo in pehanjem za častnimi sedeži.
To pa so področja našega ravnanja, o katerih je dobro razmišljati in
preveriti naša nagnjenja.
Prilika o gostiji kaže na večno življenje, ki ga ponazarja vesela gostija. Na to
nebeško svatbo smo vsi povabljeni. Vabilo nebeškega Gospodarja je
iskreno. Vstop v nebeško obednico pa je mogoč ljudem iskrenega in
ponižnega srca. Ko nam bo – kakor upamo in pričakujemo – dano priti v
nebeško slavo, bomo silno presenečeni. Na prvih mestih pri mizi večne
gostije bomo zagledali tudi ljudi, ki so bili na tem svetu nepomembni,
neopazni, revni in nepriznani. To nagrado so si zaslužili z zvestobo v
malem, s pravičnostjo, z ljubeznijo, skratka z življenjem po veri.
Tam se nihče ne bo sam postavljal na prva mesta, ampak jih bo določil
Oče. Na tistem sedežu bomo srečni, ker bomo v nebesih.

AKTUALNO
VPIS ZAČETNIKOV V VEROUČNO ŠOLO
Bliža se začetek novega šolskega in veroučnega leta. Za verne starše in za
župnijsko skupnost je verska vzgoja in posredovanje krščanskega oznanila
lepo poslanstvo in tudi odgovornost. Zavest odgovornosti se kaže tudi v

OZNANILA
OB
ZAHVALNI
MAŠI
in
blagoslovitvi obnovljene strehe na
Slomškovem domu se zahvaljujem
vsem, ki ste sodelovali pri tem
dogodku.
Lepa hvala ženam, ki ste očistile
prostore, okna in dvorišče. Bog
povrni gospodinjam, ki ste
pripravile pecivo za simbolno
pogostitev. Bog povrni vsem
bogoslužnim sodelavcem, da je
sveta maša izražala občestvenost.
Zahvala vsem dobrotnikom je bila
že izrečena ob zaključku del. Da bo
bolj držalo: še enkrat hvala!
NA GOD SVETEGA EGIDIJA je v
četrtek ob 18. uri sveta maša tudi
v Kočnem.
Lepo vabljeni!

EGIDIJEVO NEDELJO obhajamo na
prvo nedeljo v septembru. Kot
vemo, je njemu posvečena cerkev
v Kočnem in tam živeči ljudje.
Slovesno bogoslužje se začne ob
10.30.
Najprej bo procesija s Svetim
Rešnjim telesom, nato sveta maša.
Slovesnost vodi gospod Milan
Kšela iz Brežic, ki zna nagovoriti.
Lepo vabljeni k res
oblikovanju žegnanja.

lepemu

ROMANJE NA PTUJSKO GORO je v
soboto, 10. septembra.
Tam je drugo soboto v septembru
že desetletja škofijski molitveni
dan za duhovne poklice.

tem, da starši, ki hočejo posredovati otrokom dobrino vere, na začetku
septembra vpišejo začetnika k veroučnim srečanjem.
Starše, ki imate ta interes, lepo prosim, da prijavite otroke v prvi razred. Za
vpisovanje imate tri možnosti:




četrtek, 1. september,
petek, 2. september,
sobota, 3. september.

Čas za vpis je navedene dni po sveti maši ali med 19.30 in 20.30. Ob tem
srečanju lahko otroku nabavite veroučni priročnik, Mavrico in Vodnik.
STARŠE LEPO PROSIM, da osebno vpišete otroka k verouku. Le tako se
lahko spoznamo in vzpostavimo osebni kontakt.
Veselim se že prvega srečanja, ki naj vodi v plodovito sodelovanje.

PRVI PETEK V MESECU je
namenjen
češčenju
svetega
Jezusovega Srca.
V večjem številu smo povabljeni k
Božji službi ob 19. uri.
OBISK BOLNIKOV in podeljevanje
svetih zakramentov je na prvi
petek v mesecu.
Rad vas bom obiskal s tem
namenom, vi samo sporočite, kam
naj pridem.

Sodelovanje pri tej molitvi ima
poseben pomen. Letos pa je naša
navzočnost še bolj "obvezna", saj
smo romarji iz bistriške in konjiške
dekanije naprošeni za oblikovanje
molitvenega shoda. Tudi naša
župnija ima zadolžitve. Prijavite se
čim prej.
Po kosilu bomo nadaljevali
romanje v župnijah Dravske
doline.
Cena vožnje s kosilom je 25 evrov.

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA
V LAPORJU
29. 8. 2022 – 4. 9. 2022
PONEDELJEK:
29. 8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
TOREK:
30. 8.
sv. Feliks, mučenec
SREDA:
31. 8.
sv. Rajmund Nonat, redovnik
ČETRTEK:
1. 9.
sv. Egidij, opat
PETEK:
2. 9.
sv. Marjeta, devica
– prvi petek –
SOBOTA:
3. 9.
sv. Gregor Veliki, papež
– prva sobota –

- ob 7.00: po namenu
- ob 7.00: za + Milana Trol
- ob 7.00: za + Nežo Šuster
- ob 18.00 v Kočnem: za + Heleno
Pernat
- ob 19.00 v Laporju: za + Franca in
Marijo Gumzej
- ob 19.00: za + Majdo Arnuš in
sorodnike Pirš – Dorič

- ob 19.00: za + Božidarja Žnidar
- ob 7.00: za žive in rajne župljane

NEDELJA:
4. 9.
23. nedelja med letom,
Egidijeva nedelja
sv. Rozalija Sicilska,
spokornica

- ob 9.30: za + Franca Kropič
- ob 10.30 v Kočnem: za + Terezijo,
Florjana in Albina Leskovar ter Sabino
Jagorinec
– za + Karla in Marijo Majer

