GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 24. 1. sv. Frančišek Saleški,
škof in zavetnik katoliških
časnikarjev
ob 7.00: za + Franca Brezovnik
po namenu (g. Janez)
T: 25. 1. Spreobrnitev apostola
Pavla – sklep ekumenskega tedna
ob 7.00: k brezjanski Materi Božji
za zdravje
za + Veroniko Erker (g. Janez)
S: 26. 1. sv. Timotej in Tit, škofa
ob 7.00: za + Marijo Širovnik
k Brezmadežni (g. Janez)
Č: 27. 1. sv. Angela Merici,
redovnica
ob 17.00: za + p. Lovrenca Anžel
za + Pepco Kac – 30. dan (g. Janez)
P: 28. 1. sv. Tomaž Akvinski,
duhovnik
ob 17.00: za + Frančiško Ploj
za + Marijo Tomec (g. Janez)
S: 29. 1. sv. Valerij, škof
ob 17.00: za + Janeza Simonič
v dober namen (g. Janez)
N: 30. 1. 4. nedelja med letom,
sv. Martina, mučenka
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Katarino in Antona
Hajšek
v dober namen (g. Janez)

SVETNIK TEDNA – 24. januar
Zgoraj navedenega dne se Cerkev
spominja
svetega
Frančiška
Saleškega, ženevskega škofa. V
času svoje škofovske službe je
evangelij oznanjal tudi s pisano
besedo. Med njegovimi knjigami in
spisi je najbolj znana FILOTEJA. Za
to delo velja: Vzemi in beri!
Mati je že malemu sinu vcepila
strah pred grehom. Večkrat mu je
rekla: "Veš, kako te imam rada, pa
bi te rajši videla v grobu kakor v
grehu."
Oče je v svojem sinu videl
povišano slavo svoje rodbine.
Poslal ga je študirat na visoke šole
v Pariz. Mladi Frančišek je vsak dan
obiskal v cerkvi sveto Rešnje telo in
vsak teden prejemal sv. obhajilo.
Iz Pariza se je vrnil kot doktor
prava. Čakala ga je donosna in
častna služba. Oboje je odklonil in
postal duhovnik. Po velikem trudu
je spreobrnil okoli 70.000 kalvincev
in jih pripeljal nazaj v katoliško
Cerkev. Star 32 let je postal
ženevski škof. Bil je delaven in blag
škof. Odvetniku, ki ga je obsipaval
s hudimi žalitvami, je rekel: "Tudi
če mi eno oko izderete, vas bom z
drugim še vedno lepo pogledal."
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. 26, 23. januar 2022, 3. nedelja med letom

leto I

VEČ KAKOR NAVADA
Ob nedavnem vstopu v liturgični čas "med letom" poslušamo evangeljske
odlomke, ki poročajo o začetkih Jezusovega javnega delovanja. Danes
nam Cerkev bere poročilo o Jezusovi vrnitvi v Nazaret, kjer je odraščal ob
Jožefu in Mariji in preživel večino svojega zemeljskega življenja. Tudi
njegovo življenje je potekalo po ustaljenih tirnicah, ki so jih živeli njegovi
someščani. Ena takih navad je bila tedenska pot v shodnico, kjer so se
Judje vsako soboto zbirali k molitvi ter branju in razlaganju Svetega pisma
stare zaveze, zlasti Mojzesove postave in prerokov. To opravilo je bilo za
Jude sveta dolžnost in čast, zato je niso opustili.
Tako je ravnal tudi Jezus, saj evangelist
poroča: "V soboto je (Jezus) po svoji navadi
šel v shodnico." (Lk 4,16) To pomeni, da
Jezus, Marija in Jožef niso tu in tam šli k
bogoslužju v domačo shodnico, ampak so se
redno odpravili vsako soboto. Če neko
dobro dejanje redno opravljamo, postane to
človekova odlika, postane krepost. Jezus je
kot mladenič to krepost osvojil in z njo
pričeval za svoje Božje sinovstvo.
Tudi tisto soboto Jezus ni presenečal, ko je obdan s svojimi učenci šel v
shodnico. Nazarečani so ga poznali in on njih. Do sem ni nič posebnega in
vznemirljivega.
Dobro je, da si prisvojimo navade za dobra dejanja. Te nam pomagajo, da
dobra dejanja opravimo tudi takrat, ko nam je težko ali bi jih opustili, če
niso del našega urnika. Tisto dobro, ki ga storimo, če smo dobre volje ali
nam prinaša kako korist, zelo hitro opustimo.

Če se vrnemo k evangeljskemu poročilu, spoznamo, da je Jezus tisto
soboto vstopil v domačo shodnico z določenim namenom in ne kakor je
ravnal vsa leta svojega bivanja v Nazaretu. Prišel je, da napove program
svojega odrešenjskega poslanstva. Tam je prebral odlomek iz Izaijeve
knjige, ga razložil in napovedal, da se z njegovim nastopom začenja delo
našega odrešenja. Njegov nastop v shodnici ni bil več samo navada, ampak
je dal obisku novo vsebino in novo sporočilo. Svojim rojakom je že oznanil
evangelij odrešenja.
Tu slišimo pomembno sporočilo za naše ravnanje. Dobrim navadam je
potrebno vedno vtisniti osebno odločitev in duhovno prisotnost, če
nočemo, da bi naša dejanja postala neosebna rutina. Dejanja brez
prisotnosti našega duha ne oblikujejo našega življenja in postanejo
odvečna, zato jih kmalu opustimo.
Duhovni voditelj v bogoslovju nam je večkrat povedal: "Prizadevajte si k
vsaki maši pristopiti tako, kot boste pristopili k prvi." Poskrbimo, da naša
udeležba pri maši, naše molitve in druga dobra dejanja ne postanejo zgolj
navada, ampak sveža dejanja duha in telesa.

AKTUALNO
EKUMENSKI TEDEN
Ta traja za vse krščanske Cerkve od 18. do 25. januarja. Nekdo je te dni
zaradi izbrane Božje besede, bogatih misli in več molitve imenoval zimske
šmarnice. Mislim, da primerjava drži, če se vključimo v bogato ponudbo
ekumenskega tedna.
Vodilna misel za obhajanje letošnje ekumenske osmine je izražena v
stavku: "Videli smo, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli
poklonit." (Mt 2,2) Kakor je bila naporna pot modrih, ki so sledili zvezdi do
Jezusa, tako je tudi pot do polnejše edinosti kristjanov dolga in težka. Bog
je modre vodil k jaslicam po zvezdi, tako nas kristjane k delu za edinost
vodi Sveti Duh in Jezusova molitev. Modri so šli za zvezdo in našli so Sonce,
Kristusa. Kristjani, tesneje zedinjeni med seboj, bomo razdeljenemu
človeštvu močnejša luč, če bomo bolj eno v veri in ljubezni.
Ta cilj in to nalogo nam je začrtal Jezus, ko nam je naročil, naj bomo eno
med seboj in je pri zadnji večerji za to prosil svojega Očeta.

OZNANILA
SKLEP
TEDNA
KRŠČANSKE
EDINOSTI in praznik spreobrnitve
apostola Pavla obhajamo v torek,
25. januarja. To sta dva razloga, da
se v večjem številu udeležimo
svete maše, zato lepo vabljeni.
SREČANJE STARŠEV otrok, ki
obiskujejo tretji razred verouka, je
v sredo, 26. januarja. Zbrali se
bomo ob 18. uri v prostoru
župnišča. Starše otrok te veroučne
skupine lepo vabim, da se
pogovora udeležite.
DELAVNICA
MOLITVE
IN
ŽIVLJENJA se je že začela. Poteka
vsak petek med 18. in 19. uro.
Program duhovnega poglabljanja
ni tako zahteven, da bi se ga
ustrašili. Nudi pa nam veliko novih
spoznanj in spodbud za našo
duhovno rast in življenje po
evangeliju.
Vabim vas, da se pridružite.
SEDAJ JE ČAS za naročilo verskega
tiska. Tiste, ki želite preko župnije
dobivati katero od verskih revij,
prosim, da v tem mesecu v pisarni
naročite izbrano publikacijo in
naročnino poravnate. Župnija ne
more imeti naročene in plačane
izvode, ki se nabirajo na prostoru
za verski tisk.

Drugo je, če kdo prejema
publikacijo
preko
naslova
osebnega naročnika.
Spodbujam vas, da se tudi mlade
družine naročite na katerega od
verskih časopisov, ki odgovarja
vašim potrebam.
V ŽUPNIJSKI PISARNI je še na
voljo nekaj koledarjev.
Kdor želi imeti v svojem domu
koledar z imeni svetnikov in
krščanskih praznikov, se lahko
oglasi in ga nabavi.
OBISK IN BLAGOSLOV DRUŽIN bo
ta teden potekal v vaseh Žabljek in
Levič, in sicer prve tri dni na
Žabljeku, ostale dneve pa na
Leviču.
Rad bom vstopil v vaš dom, kjer
bo tudi pri vas taka želja.

ŽELJA
VSEM ŽELIM ZDRAVJA
IN BOŽJEGA BLAGOSLOVA.
PAZITE NA TELESNO
IN DUŠNO ZDRAVJE.
MIR NAJ BO Z VAMI!

