GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 17. 1. sv. Anton, puščavnik,
opat, zavetnik živinorejcev
ob 7.00: za + starše Izlakar
ob 9.00 v Kočnem: za + Karla in
Marijo Majer
za + iz družin Pivec in Robaršek
T: 18. 1. sv. Marjeta Ogrska,
kneginja
ob 7.00: za + p. Lovrenca Anžel
za + Ivana Vovk (g. Janez)
S: 19. 1. sv. Makarij, opat
ob 7.00: za + Janeza Simonič
k Brezmadežni (g. Janez)
Č: 20. 1. sv. Fabijan in Sebastijan,
mučenca
ob 17.00: za + Frančiško Ploj
za + Ivana in Ano Dolinšek
(g. Janez)
P: 21. 1. sv. Neža,
devica in mučenka
ob 17.00: za + Marijo Širovnik
za + Marijo Žišt (g. Janez)
S: 22. 1. sv. Vincencij, diakon
ob 17.00: za + Franca Brezovnik
po namenu (g. Janez)
N: 23. 1. 3. nedelja med letom,
sv. Ildefonz, škof
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Franca Blažič
v dober namen (g. Janez)

SVETNIK TEDNA – 22. januar
Med
najslavnejše
mučence
katoliške Cerkve sodi sveti
Vincencij, diakon. Kruto je bil
mučen v času Dioklecijanovega
preganjanja leta 304. Bil je diakon
škofu Valerijanu, ki je bil bolj
okoren v izražanju. Vincencij je na
zaslišanju v imenu obeh pogumno
izpovedal: "Midva sva krščanske
vere, služabnika in pričevalca
enega in pravega Boga, ki biva na
veke. Tvojih groženj in kazni se ne
bojiva." Ob tem se je namestnik
Dacijan silno razjezil. Škofa
Valerijana
je
obsodil
na
pregnanstvo. Diakona Vincencija
pa je ukazal strahovito mučiti. Na
natezalnici so mu razmaknili ude iz
sklepov, potem pa so mu z
železnimi grebeni živemu trgali
meso s telesa. Sveti Avguštin pravi,
da je toliko trpel, da noben človek
ne bi mogel prestati takih muk
brez Božje pomoči.
Po neverjetnih mučenjih so ga vrgli
v temnico. Tam ga je Kristus
poklical k sebi 22. januarja leta
304.
V mestu Zaragoza so v 5. stoletju
pozidali veličastno cerkev v čast sv.
Vincenciju.
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. 25, 16. januar 2022, 2. nedelja med letom

leto I

DVA ČUDEŽA OB ISTEM DOGODKU
Na drugo nedeljo med letom v bogoslužnem letu C Cerkev bere evangelij
o Jezusovem prvem čudežu, kot navadno rečemo. Evangelist Janez
poroča, da je bila svatba v Kani Galilejski. Tam se je zgodil neljubi
pripetljaj. Nekako sredi praznovanja so se natakarji znašli v zadregi.
Svatom niso več mogli postreči z vinom, ker ga je zmanjkalo. Zadrego
gostiteljev je rešil Jezus, ki je bil z apostoli povabljen na gostijo. Marija je
prva opazila zadrego natakarjev in je to sporočila Jezusu. On je v vrče
natočeno vodo spremenil v "boljše vino", kakor so ga pili pred tem.
Ta čudežna spremenitev vode v vino velja za
Jezusov prvi čudež ali Božje znamenje, ki ga
je storil na začetku svojega javnega
delovanja. Nekateri razlagalci Svetega pisma
ta čudež povezujejo s praznovanjem
poroke. V Jezusovi "podaritvi" vina vidijo
pozornost do novoporočenega para.
Gospod je preprečil grenak spomin na
poročno praznovanje, zato je vodo
spremenil v vino. Gotovo je ta Jezusova
človeška pozornost vredna premisleka.
Jezus občuti stisko mladega para, ker je vino pošlo in ni bilo mogoče
veselo nadaljevati praznovanja. Jezus privošči sproščeno praznovanje,
zato čudežno "ustvari" praznično vino. On ima res čuteče srce tudi za naše
človeške potrebe. Poleg spremenitve vode v vino se je ob istem dogodku
in na istem kraju zgodil še drug čudež. Evangelist zaključi poročilo o svatbi
v Kani in zapiše: "Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo znamenje in
razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj." (Jn 2,11)

Nadškof dr. Anton Stres je ob razlagi tega dogodka dejal: "Večji in
pomembnejši čudež kot je spremenitev vode v vino je to, da so učenci
začeli verovati v Jezusa, Božjega Sina." Jezusovo dejanje v korist zbranih
gostov je v učencih sprožilo velik preobrat. Do tedaj so v Jezusu gledali
prijaznega učitelja, ki mu je vredno slediti. V Kani pa so spoznali, da je za
človeško podobo njihovega voditelja navzoč in dejaven živi Bog. Nanj so
začeli gledati s srcem vere.
Ta nastajajoča vera je po škofovih besedah večji in potrebnejši čudež. Brez
te začete vere, ki se je morala dograditi in prečistiti, bi se Jezusovo
odrešilno delo ne moglo nadaljevati. Kako bi mogli učenci oznanjati
nekoga in zanj pričevati, če bi ga prej ne spoznali in sprejeli v veri. Vera
apostolov je omogočila širjenje in rast Božjega kraljestva po vsem svetu in
za vsa zgodovinska obdobja. Glede na daljnosežen pomen obeh znamenj ni
primerjave, kajti Božji Sin se je učlovečil, da bi preobrazil naše zemeljsko
življenje in nas usposobil za vstop v srečno večnost.
Ta resničnost nas uči, da je treba v Jezusovih čudežih prepoznati Božje
delo, ki prebudi vero in krepi življenje po njej. Če te pripravljenosti ni,
čudeži ne dosežejo svojega namena, ampak ostanejo dejanja za potešitev
radovednosti.

AKTUALNO
POTREBNOST VERSKEGA TISKA
Ves januar je namenjen naročanju verskih časopisov in poravnavanju
naročnine. Tretja nedelja v tem mesecu pa je dan, ko odpremo vrata
svojega doma verskim časopisom ali še komu svetujemo, da je branje
verskih vsebin koristno in potrebno.
V Sloveniji imamo lepo število verskih časopisov, ki jih izdajajo razna
gibanja in skupine. Vsega ni mogoče nabaviti in ne prebrati. Prednostno
mesto naj imajo DRUŽINA, OGNJIŠČE, MAVRICA, MISIJONSKA OBZORJA,
PRIJATELJ. Zaradi svoje usmeritve navedeni časopisi najbolj celostno
nagovarjajo bralce različnih kategorij (družine, otroke, mlade, bolnike),
zato jih uredništva in dušni pastirji še posebej priporočamo.
Spodbujam in vabim vas, da obnovite naročnino, pridobite nove naročnike
in sami postanete bralci krščanskih vsebin.

OZNANILA
GOD
SVETEGA
ANTONA,
puščavnika, je 17. januarja.
Svetnik je zavetnik živinorejcev in
priprošnjik za zdravje živine. Verni
živinorejci se mu tudi danes
priporočajo za blagoslov pri reji
živali.
ANTONOV SHOD V KOČNEM je
bil v preteklosti zelo obiskan, kot
ste mi nekateri povedali. Dobro ga
je poživiti, zato vas vabim jutri, v
ponedeljek, ob 9. uri k sveti maši v
Kočno.
V korist cerkve boste lahko med
sveto mašo darovali mesne
izdelke. Te bomo po sveti maši
ponudili tistim, ki nimate. Iztrženo
bo v pomoč pri vzdrževanju
svetišča.
Ob upoštevanju PCT pogojev lepo
vabim k bogoslužju in dobremu
delu.
ŽUPNIJSKI SVET ima svojo sejo
jutri, 17. januarja, ob 18. uri. Ta
pogovor naroča sinodalni odbor
naše nadškofije, da se kot ožji
sodelavci župnije vključimo v
sinodalno dogajanje.
Nadškof nas je minulo nedeljo
vabil, da se vsaka župnija vključi v
to delo Cerkve.
Upoštevajmo njegovo besedo in
radi pridimo.

TEDEN KRŠČANSKE EDINOSTI
obhajamo od 18. do 25. januarja.
V teh dneh smo z različnimi
krščanskimi Cerkvami povezani v
delu za trdnejšo edinost med
vsemi Jezusovimi učenci.
To prizadevanje se kaže v
srečanjih predstavnikov različnih
Cerkva, predvsem pa v molitvi za
obnovo edinosti.
V ekumenskem tednu bomo pred
mašo molili rožni venec in druga
besedila v ta namen.
Lepo vabljeni!
DELAVNICE
MOLITVE
IN
ŽIVLJENJA so se že začele.
Potekajo v Slomškovem domu
vsak petek s pričetkom ob 18. uri.
Še vas vabim, da se pridružite. Ta
zimski čas je ugodnejši, da nekaj
več storimo za svojo rast v
molitvenem
in
duhovnem
življenju.
Seznanite o tej ponudbi še druge
in jih povabite na srečanja.
OBISK IN BLAGOSLOV DRUŽIN
nadaljujem tudi v tem tednu. Za to
delo bom na voljo v ponedeljek na
ZGORNJI BREŽNICI, v četrtek in
petek na RAZGORJU.
Ostali dnevi so zasedeni z drugimi
obveznostmi. Lahko še pokličite za
dogovor.

