GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 25. 7. sv. Jakob Starejši,
apostol
ob 7.00: za zdravje
T: 26. 7. sv. Ana in Joahim,
starši Device Marije
ob 7.00: za + Pohorčeve,
Berdnikove in Soršakove
S: 27. 7. sv. Gorazd, Kliment in
drugi učenci Cirila in Metoda
ob 7.00: za zdravje k brezjanski
Materi Božji
Č: 28. 7. sv. Viktor I., papež
ob 19.00: za + Marijo Florjančič
P: 29. 7. sv. Marta, Marija in
Lazar
ob 19.00: po namenu
S: 30. 7. sv. Peter Krizolog, škof
ob 19.00: za + Božidarja Žnidar –
30. dan
N: 31. 7. 18. nedelja med letom,
sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

SVETNIK TEDNA – 26. julij
Na ta dan se spominjamo sv.
Joahima in Ane, Marijinih staršev.
Oba sta bila kraljevega Davidovega
rodu, iz katerega naj bi izšel
obljubljeni Odrešenik. Podedovano
imetje sta razdelila na tri dele: za
svetišče, za uboge in za osebno
preživetje. Željenih otrok nista
imela.
Legenda pripoveduje, da je angel
zakonca potolažil in jima razodel,
da bosta dobila hčer, ki bo v
veselje vsemu človeštvu. Razodeta
verska resnica pa je, da je bila
Marija spočeta brez madeža
izvirnega greha. Štirinajst dni po
rojstvu sta Ana in Joahim dala svoji
hčerki ime Mirjam, po naše Marija.
Stara poročila povedo, da sta
starša Marijo še mlado peljala v
tempelj in jo darovala Bogu. Ob
romanju v tempelj vsaj trikrat v
letu pa sta obiskala svojo drago
hčer.
Ano upodabljajo, ko Mariji razlaga
Sveto pismo, kar je močno
znamenje za krščanske starše.
Mnoge žene in dekleta so pri krstu
dobile njeno ime. Na Slovenskem
pa ji je posvečeno preko 70 cerkva.
Večina so romarske.

GLAS

ŽUPNIJE

SVE T I F I L I P IN JAKOB V LAPORJU
št. 52, 24. julij 2022, 17. nedelja med letom

leto I

JEZUS UČI MOLITI
Ob Božji besedi, določeni za današnjo nedeljo, se še bolj počutimo, da
smo v Jezusovi šoli. Tokrat je tema pouk za dobro molitev, ki je vsem zelo
potreben. Znati prav in dobro moliti je več kakor naučiti se besedila
molitve in jih uporabljati. Najbrž so to spoznali tudi apostoli, zato so
nekega dne prosili svojega Učitelja rekoč: "Gospod, nauči nas moliti." (Lk
11,1)
Jezus nas na več načinov uči moliti. Najprej spomnimo, da je sam redno
molil. Ob različnih priložnostih se je pogovarjal s svojim Očetom, kar je na
učence napravilo močan vtis. Jezusova molitev jih je spodbudila, da so
tudi sami zahrepeneli po dobri molitvi, zato so ga prosili, naj tudi nje nauči
dobro moliti.
Jezus nas uči moliti s svojim zgledom. Sam se je
kot Sin pogovarjal s svojim Očetom, ga slavil in
prosil. Pokazal je, da je molitev pogovor med
dvema osebama, ki se ljubita, si zaupata in
manjši večjega prosi pomoči. Jezus v molitvi
prosi za svoje učence in jih izroča Očetovi
milosti. Vse te razsežnosti najdemo v Jezusovi
molitveni drži. Kristjani imamo v Jezusu
največjega vzornika in učitelja molitve. Radi se
zgledujmo po njem.
Evangeljski odlomek sedemnajste nedelje med letom nam predstavi
Jezusa kot učitelja molitve tudi z besedami, ko pravi apostolom: "Kadar
molite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš
vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne, odpusti nam naše grehe, saj tudi

ob 7.00: za žive in rajne župljane

Uredil in razmnožil Župnijski urad
sv. Filipa in Jakoba v Laporju,
odgovarja Franc Mlakar, župnik

ob 10.00: za + Antona, Marijo,
Alojza, Jožeka in starše Sagadin
skušnjavo." (Lk 11,2-4) Ta Lukov zapis Očenaša nam posreduje Jezusov
nauk, za katere namene naj molimo.

Prvi namen molitve naj bo češčenje Boga. V molitvi kristjan priznava Božjo
svetost in Očetovsko ljubezen posebej do nas ljudi. Tej smeri molitve sledi
prošnja, da se v človeku kot posamezniku in med nami utrjuje in širi Božje
kraljestvo. Značilnosti Božjega kraljestva pa so: resnica, mir, pravičnost,
življenje, ljubezen, edinost. Ni treba dokazovati, kolikšen pomen imajo te
kreposti za osebno in družbeno življenje. V nadaljevanju Jezus pravi, naj
prosimo za dobrine našega telesnega življenja kot so: vsakdanja hrana,
pravo vreme, delovno mesto, zdravje, … Vse to je potrebno, da lahko
živimo v primerni blaginji.
Jezus pozna našo dušo in ve, da z grehom ne moremo mirno živeti, zato
nam naroča prositi za odpuščanje grehov. Molitev s tem namenom nam
pomaga na poti spreobračanja. Jezus ve za našo podvrženost zlu in grehu,
zato naroča, naj prosimo za moč, da skušnjavo premagamo.
Poučeni smo glede potrebnosti in lepote molitve. Mi pa večkrat dodajmo
prošnjo: Jezus, prebudi in okrepi v nas duha molitve.

AKTUALNO
VELIKO DELO JE OPRAVLJENO
S hvaležnostjo in veseljem sporočam župljanom in Krajevni skupnosti
Laporje, da je zaključena obnova strehe na Slomškovem domu. Obnova je
bila zahtevnejša, kot je sprva kazalo. Popraviti in poravnati je bilo treba
precejšen del ostrešja. Vse letve in kritina je novo. Prav tako so novi
žlebovi, odtočne cevi in druge pločevinaste obrobe.
Cena celotne obnove je 22.410,16 evrov. Vrednost nove strehe je še večja,
če bi prišteli večji del župnijskega lesa in podarjenega dela.

mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v

OZNANILA
GOD SVETE ANE IN JOAHIMA je
eden od pomembnejših godov v
tem tednu. Svetih staršev Device
Marije se bomo spominjali v torek,
26. julija.

ŽUPNIKI IMAMO PRILOŽNOST, da
se ob godu svete Marte zahvalimo
tistim ženam, ki občasno kaj
postorite v župnišču in ob
priložnostih pogostite goste.

Praznik teh dveh zakoncev in
staršev je praznik današnjih
krščanskih staršev in starih
staršev.

Tudi sam se iskreno zahvaljujem
tistim, ki ste v tem letu opravile
kakršnokoli delo v župnišču. Bog
vam povrni!

Tisti, ki že dolgo čakajo na prvega
otroka, se jima priporočajo za dar
novega življenja. Drugi pa Ano in
Joahima prosijo za pomoč pri
vzgoji.

ROMANJE NA BREZJE IN V GRIŽE
je bilo že napovedano za soboto,
27. avgusta. Druga mesta
postanka bodo še objavljena.

Na Anino lepo vabim k sveti maši,
zlasti starše in tudi otroke.
GOD SVETE MARTE je drugi
pomemben god v tem tednu. V
petek, 29. julija, namreč goduje
zavetnica in vzornica gospodinj in
njihovih pomočnic.
Ker je Marta večkrat gostoljubno
sprejela in postregla Jezusu in
apostolom, je posebej vzornica
župnijskih gospodinj, kolikor jih je

Romanje pravočasno ponudim, da
se boste odločili in prijavili.
Predvidena cena vožnje s kosilom
bo 25 evrov, če bo vsaj 40
prijavljenih.

Iskreno se zahvaljujem delavcem podjetja MONTE d.o.o. za kakovostno
opravljeno delo. Velika hvala vsem darovalcem denarnih prispevkov, zlasti
vsem, ki ste po domovih prosili za prostovoljno pomoč. Ponovna zahvala
KS Laporje za izkazano pomoč.
Celotnega računa sedaj ne moremo poravnati. Upam pa, da bomo v
doglednem času zbrali še potrebnih 2.350 evrov.

še.
Gospodinje ste na god vaše
vzornice posebej vabljene k sveti
maši.

MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA
V LAPORJU
25. 7. 2022 – 31. 7. 2022
PONEDELJEK:
25. 7.
sv. Jakob Starejši, apostol
TOREK:
26. 7.
sv. Ana in Joahim,
starši Device Marije

SREDA:
27. 7.
sv. Gorazd, Kliment in
drugi učenci Cirila in Metoda
ČETRTEK:
28. 7.
sv. Viktor I., papež
PETEK:
29. 7.
sv. Marta, Marija in Lazar
SOBOTA:
30. 7.
sv. Peter Krizolog, škof
NEDELJA:
31. 7.
18. nedelja med letom,
sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

- ob 7.00: za zdravje
- ob 7.00: za + Pohorčeve, Berdnikove in
Soršakove

- ob 7.00: za zdravje k brezjanski Materi
Božji

- ob 19.00: za + Marijo Florjančič
- ob 19.00: po namenu
- ob 19.00: za + Božidarja Žnidar – 30.
dan
- ob 7.00: za žive in rajne župljane
- ob 10.00: za + Antona, Marijo, Alojza,
Jožeka in starše Sagadin

