GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 31. 1. sv. Janez Bosko,
duhovnik
ob 7.00: za + p. Lovrenca Anžel
za + Veroniko Erker (g. Janez)
T: 1. 2. sv. Brigita Irska, opatinja
ob 7.00: za + Frančiško Ploj
za + Marijo Žišt (g. Janez)
S: 2. 2. Gospodovo darovanje v
templju – svečnica
ob 7.00: za + Ivana Vovk
ob 18.00: za + Marijo Tomec
k Brezmadežni (g. Janez)
Č: 3. 2. sv. Blaž, škof
ob 18.00: za + Marijo Žišt
po namenu (g. Janez)
P: 4. 2. sv. Ansgar (Oskar), škof
– prvi petek –
ob 18.00: za + Ivana in Ano
Dolinšek
po namenu (g. Janez)
S: 5. 2. sv. Agata, mučenka
– prva sobota –
ob 18.00: za + Romana Kronvogel
po namenu (g. Janez)
N: 6. 2. 5. nedelja med letom,
sv. Pavel Miki, duhovnik
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Ivana in Matildo
Bračun
po namenu (g. Janez)

SVETNIK TEDNA – 3. februar
Češčenje svetega Blaža je med
vernim ljudstvom v različnih
narodih zelo razširjeno. Močno ga
častijo Hrvati, zlasti v Dalmaciji.
Imenujejo ga sveti Vlaho.
V krščanskih deželah velja sveti
Blaž za priprošnjika zoper bolezni
vratu in grla. Pripoved, ki se opira
na zgodovinsko jedro, pripoveduje,
da je bil sveti Blaž najprej zdravnik.
Za časa cesarja Licinija je tudi Blaža
doletelo preganjanje in so ga
peljali pred sodnika. Nasproti mu
je prihitela mati z edinim sinom in
jokaje prosila, naj reši otroka
gotove smrti. Blaž je molil in dečka
blagoslovil ter ga ozdravljenega
vrnil materi. Sam pa je nadaljeval
pot v strašno mučenje in smrt z
obglavljenjem. To se je zgodilo leta
316.
Na njegov god Cerkev deli Blažev
blagoslov. To je zaupna prošnja k
Bogu, da nas na priprošnjo svetega
Blaža varuje bolezni grla in vsakega
drugega zla. Ob izreku te prošnje
se duhovnik z blagoslovljenima
svečama dotakne vernikovega
vratu, prejemnik pa odgovori
amen.
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. 27, 30. januar 2022, 4. nedelja med letom

leto I

ODKLONITEV
V življenju se ljudje večkrat srečamo z odklonitvijo. Premočena zemlja ne
more vpijati vode obilnega dežja, zato voda odteka po površini. Žival, ki je
sita hrane, odkloni za nekaj časa uživanje krme. Zlasti pa ljudje, ki imamo
razum, se večkrat znajdemo v situaciji, ko moramo nekaj zavrniti. Včasih
je potrebno odkloniti odvečno hrano in pijačo, dolžni smo odkloniti
napačen nasvet ali celo prisilo v neko slabo dejanje, lažno ali zavajajoče
sporočilo, če smo dovolj čuječi, odklonimo skušnjavo, ki nas vleče v
grešno dejanje… Zavrnitve ali odklonitve v tej smeri so potrebne ali celo
nujne, ker se hočemo obvarovati škode na duši in telesu.
Tudi evangeljski odlomek, določen za današnjo
nedeljo, nam govori o zavrnitvi Jezusa v
Nazaretu. Evangelist poroča o Jezusovem
nastopu v domači shodnici. Tam je nazareški
Učitelj bral in razlagal odlomek iz Izaijeve knjige.
Povedal je, da se na njem izpolnjuje in se bo še
izpolnjevala prerokova napoved Odrešenikovega
poslanstva. Nazarečani so mu pritrjevali in se
čudili besedam milosti. Prelepe so bile, da bi jih
mogli pripisati nekomu, ki prihaja iz njihove
srede. Med Učiteljevo razlago so se med seboj
spraševali: "Ali ni to Jožefov sin?" (Lk 4,22)
Jezus je brez dvoma največje dobro, ki nam je ponujeno. On je popolna
resnica, on je čista ljubezen, on je nesebična dobrota, on je od Očeta
poslani Odrešenik. Nazarečani tega daru niso bili sposobni spoznati in
sprejeti, zato so se nad njim spotikali in ga hoteli pahniti v prepad. Gre za
celovito odklonitev!

Ljudje težko razumemo, da je mogoče odkloniti nekaj dobrega: dobrega
človeka, dober nauk in nasvet, iskren pogovor, koristen pripomoček.
Vendar se to pogosto dogaja, čeprav s tem škodimo sebi in drugim.
Razlogi za zavrnitev dobrega so lahko različni. Nekaj dobrega lahko
odklonimo iz nevednosti, ker ne poznamo koristnosti stvari same. Drugi
vzrok zavrnitve je lahko zaslepljenost, da ne uvidimo podarjenega daru ali
priložnosti. Niso redki primeri, ko se dobro zavrača iz zlobe, ki ima različne
izvore in si postavlja za cilj onemogočiti širjenje dobrega.
Naša dolžnost je, da Jezusa spoznavamo preko Božje besede, ki se nam ob
različnih priložnostih in na različne načine oznanja in razlaga: preko
verskega tiska in ob vzgledih dobrega, ki ga najdemo pri mnogih ustanovah
in ljudeh. Ob tem se oblikuje naš notranji svet, ki nas usposablja za pravo
razsodnost in razločevanje. Obvarovani bomo usodnega zavračanja Boga
in krščanskih vrednot in vsega, kar je pošteno in pravično. Sami bomo
duhovno napredovali in postali bomo sograditelji Božjega kraljestva.

AKTUALNO
OB BLAGOSLOVU DRUŽIN SMO MOLILI
Ob bližnjem sklepu pastoralnega obiska družin vam posredujem nekaj
prošenj, ki smo jih izrekli v domovih. Priporočam, da jih uporabite za svojo
molitev.
1. Blagoslovi, Gospod, svoje ljudstvo, posebej vse člane družine z
zdravjem, živo vero in medsebojno ljubeznijo.
2. Pomagaj nam, da se bomo vsi kristjani v naši župniji počutili kot
družina in bomo složno sodelovali.
3. Naj imajo otroci v naših družinah lepo otroštvo, dobro vzgojo in
pripravo na odgovorno življenje.
4. Naj Bog blagoslavlja naše delo v tem domu, v službi, v šoli ter ohranja
zemlji rodovitnost in zdravje pri živini, da bomo imeli vsega potrebnega
za življenje.
5. Naše rajne sorodnike in dobrotnike naj Bog sprejme v nebeški dom.

OZNANILA
OBISK IN BLAGOSLOV DRUŽIN bo
v prvih treh dneh potekal na
Videžu.
Rad bom prišel v vsak dom, kjer
ste naročili in me boste sprejeli.
JEZUSOVO DAROVANJE v templju
ali svečnico obhajamo v sredo, 2.
februarja. Na ta dan se
spominjamo dogodka, ko sta Jožef
in Marija prinesla malega Jezusa v
svetišče in tam darovala, kot je
zahtevala postava.
S tem praznikom se poslovimo od
letošnjih jaslic in v celoti
zaključimo božični čas.
Sveta maša je ob 7. uri in ob 18.
uri.
Radi pridimo k sveti maši na ta lep
božični praznik.
BLAGOSLOV SVEČ in tekočega
voska je na svečnico.
Lepo znamenje vernosti je, da
imamo
doma
blagoslovljeno
svečo, ki jo prižgemo ob prihodu
Najsvetejšega, ob družinski molitvi
in ob umirajočem človeku.
Tudi v cerkvi bo na voljo nekaj
sveč, da vam ne bo treba iskati v
trgovini.
VEČERNA SVETA MAŠA je od 2.
februarja dalje ob 18. uri. Bodite
pozorni na spremembo ure.

GOD SVETEGA BLAŽA je v četrtek,
3. februarja. Svetniku se kristjani
priporočamo za zdravje grla in
odvrnitev zla.
Na blaževo Cerkev deli blagoslov
svetega Blaža kot zaupno prošnjo
za telesno in dušno zdravje.
Vabljeni!

PRVI PETEK V MESECU je
posvečen češčenju svetega Srca
Jezusovega in molitvi za družine.
Oboje nas vabi k prejemu
zakramenta spovedi in obhajila ter
k sveti maši.
OBISK BOLNIH IN OSTARELIH, da
bi na domu lahko prejeli svete
zakramente, je vsak prvi petek v
mesecu. Tudi ta petek bom rad
prišel tja, kjer to sprejmete.
IZTEKA SE MESEC VERSKEGA
TISKA, ko obnavljamo naročnino
in pridobivamo nove naročnike in
bralce.
Vse, ki želite imeti preko župnije
naročen kakšen verski list,
naprošam, da v tem tednu to
izrazite in poravnate.

