GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 9. 5. sv. Izaija, prerok
ob 7.00: za + Franca Brezovnik
po namenu Brezmadežne
(g. Janez)
T: 10. 5. sv. Job, svetopisemski
mož
ob 7.00: za + Franca Kropič
za potrebne Božjega usmiljenja
(g. Janez)
S: 11. 5. sv. Mamert, škof
ob 7.00: za + Ivana in Ano
Dolinšek
ob 19.00: po namenu (M.)
(g. Janez)
Č: 12. 5. sv. Leopold Mandić,
redovnik
ob 19.00: za + Amalijo Robar
po namenu (S.) (g. Janez)
P: 13. 5. sv. Servacij, mučenec
ob 19.00: za + Franca Brumen
v čast Fatimski Mariji (g. Janez)
S: 14. 5. sv. Bonifacij, mučenec
ob 19.00: po namenu
za vse mašnike na tem oltarju
(g. Janez)
N: 15. 5. 5. velikonočna nedelja,
sv. Izidor, kmet
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Stanislava – obl. in
Viktorijo Uršič (g. Janez)
za + Stanko Pliberšek

SVETNIK TEDNA – 12. maj
V Boki Kotorski se je leta 1866
prebeglim staršem iz Bosne rodil
12. otrok Leopold Mandić.
Šestnajstleten je v Udinah v Italiji
stopil v kapucinski red. Leta 1890
je bil posvečen v duhovnika.
Želel je delovati v misijonskih
deželah, a mu zaradi krhkega
zdravja predstojniki tega niso
dovolili. Kljub temu je nekaj časa
deloval v Zadru. V letih 1906 in
1907 je bival in deloval v Kopru.
Od tam so ga predstojniki poslali v
Padovo, kjer je vse do smrti leta
1942 prvenstveno deloval kot
spovednik. Tej službi se je posvečal
dan za dnem od jutra do večera.
Nikoli ni sprejel italijanskega
državljanstva, zaradi tega je moral
nekaj časa v izgnanstvo.
Njegovo pričevanje in tudi napor je
bila služba sprave, ki jo je delil
spovedancem. Ti so od jutra do
večera dan za dnem oblegali
spovednico. Skrivnost njegovega
uspeha je bila v iskreni ponižnosti
ter v pobožnosti do svete
evharistije in Matere Božje. Za
svetnika in zavetnika spovednikov
ga je leta 1983 razglasil sv. papež
Janez Pavel II.
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. 41, 8. maj 2022, 4. velikonočna nedelja

leto I

PO DUHOVNIKIH NAM DAJE ŽIVLJENJE
Na današnjo nedeljo poslušamo enega najkrajših odlomkov iz evangelija.
Odlomek najdemo v 10. poglavju Janezovega evangelija in obsega le štiri
vrstice. Toda bogastvo sporočila ni odvisno le od števila besed, saj nam
vsak stavek nudi dovolj snovi za premišljevanje in nam nudi duhovno
obogatitev.
Med drugim v danem odlomku Jezus zatrjuje: "Dajem jim (svojim ovcam –
učencem) večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile." (Jn 10,28) Poved ni
izrečena v dovršniku, da bi merila le na njegovo daritev na križu, ampak
kaže na trajno darovanje.
Jezus naglasi, da je on vedno vir življenja za vsakogar, ki bo kadarkoli
prihajal k njemu po okrepitev. To je velika ponudba in sporočilo za
vsakega, ki se hoče odžejati pri studencu življenja.
Jezus nam podarja delež svojega življenja in
ga tudi obnavlja: ne le po zraku, ampak po
svojih služabnikih: škofih in duhovnikih.
Ljudje smo telesna bitja, zato za prejemanje
Božjega prerojenja potrebujemo simbole,
znamenja, besede. Z drugo besedo:
potrebujemo drug drugega, zlasti ljudi, ki jih
je Jezus postavil za posrednike svojih
milostnih darov, da so delivci duhovnih
zakladov, ki jih on poseduje.
V evangeliju zapisane besede: "Dajem jim večno življenje," dokaj splošno
izrazijo resničnost kristjanove povezanosti z Gospodom. Njihov pomen kaj
hitro omejimo na posmrtno življenje v Božji slavi. To pa je odvisno od
sedanjega sobivanja z Jezusom.

Življenje, ki nam ga Jezus daje, je vera, mir, sreča, veselje, upanje,
ljubezen, sposobnost živeti in delati v skupnosti. Te vrednote pa nastajajo
in se krepijo po naši povezanosti s Kristusom. Prejemamo jih z obhajanjem
svetih zakramentov, po branju in razumevanju Božje besede, po molitvi,
po včlenjenosti v cerkveno skupnost.
V veliko pomoč, v nekaterih primerih pa nujno, potrebujemo posvečene
duhovnike. Po službi duhovnika smo bili s krstom prerojeni v Božje otroke
in včlenjeni v Cerkev. Duhovnik nam v imenu Kristusa podeli odpuščanje
grehov in vrača notranji mir. Obhajanje svete evharistije in vredno
prejemanje svetega obhajila je hrana našega duhovnega življenja. Dušni
pastir nas zbira k obhajanju bogoslužja in nas vključuje v skupnost vernih.
Služba posvečenega in poslanega duhovnika je dobrina, po kateri se
pretaka Jezusovo življenje v posameznika in v občestvo. Dobro je, da se
tega zavedamo. To bo pomagalo, da bomo poslanstvo in delo dušnih
pastirjev sprejemali in z njimi sodelovali. Ob svetovnem dnevu molitve za
nove duhovne poklice pa poživimo delo za nove duhovne poklice. Od
vsakogar je odvisno, koliko jih bomo imeli in kakšne bomo imeli.

AKTUALNO
ŠMARNIČNA BRANJA ZA LETO 2022
Kakor že vrsto let imamo tudi letos šmarnično branje za odrasle in za
otroke. Prve bomo brali na dneve, ko je sveta maša zjutraj, druge pa
zvečer v upanju, da bo vsaj nekaj otrok s starši ali starimi starši prihajalo k
šmarnicam.
Branje za odrasle je pripravil cistercijan p. Branko Petauer iz Stične. V knjigi
z naslovom MARIJA IMA MNOGO OBLEK nam predstavi najbolj znane
romarske cerkve v Sloveniji in upodobitve Matere Božje. Vključil je tudi
svetovno znane Marijine romarske cerkve. Lepo in spodbudno branje nas
more obogatiti, zato je vredno prihajati k šmarnicam.
Šmarnično branje za otroke pa je spisala Špela Pahor. V svojih zapisih
predstavi češčenje Matere Božje v misijonskih deželah. Poudari resnico, da
ima Marija rada vse otroke ne glede na kulturo ali deželo, kjer živijo.
Vabim otroke iz župnije, da bi radi prihajali k šmarnicam vsaj tri dni v
tednu. Lahko nam bo lepo.

OZNANILA
OB SLOVESNOSTI SVETE BIRME v
naši župniji se iskreno zahvaljujem
vsem, ki ste pripomogli k lepemu
in doživetemu obhajanju praznika.
Hvaležnost izražam tistim staršem
in botrom, ki ste počistili cerkev in
nekatere prostore v župnišču ter
naročili okrasitev. Topla zahvala,
sicer manj številnim, ki ste
sodelovali z duhovnimi prispevki
za bogato občestveno bogoslužje.
S tem ste pokazali dober zgled
birmancem. Bog plačaj tudi
pevcem, ministrantoma in drugim
sodelavcem.
NA NEDELJO MOLITVE za nove
duhovne poklice ponovno vabim
na dekanijski molitveni shod.
Potekal bo danes, 8. maja, pri
Svetem Venčeslu (Zg. Ložnica).
V tamkajšnji cerkvi bo ob 15. uri
molitev, nato pa ob 16. uri sveta
maša.
Radi se udeležimo, ker gre za
pomembno stvar.
SEJA ŽUPNIJSKEGA pastoralnega
sveta je v ponedeljek, 9. maja, ob
17. uri.
Po kratki šmarnični pobožnosti bo
potekal pogovor o pastoralnih in
tudi gospodarskih zadevah v
župniji.

Vse člane vabim k udeležbi in
sodelovanju.
OB SREČANJU IN BLAGOSLOVU
mopedistov "čmrlov", ki danes
poteka tukaj v Laporju, izrekam
dobrodošlico vsem udeležencem.
Želim vam srečno vožnjo in
zadovoljstva, kolikor gre za
razvedrilo pri vožnji z vašimi
dvokolesniki.
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
(molimo vsak dan v maju)

Gospod Jezus Kristus, ti si rekel:
"Žetev je velika, delavcev pa malo.
Prosite Gospoda žetve, naj pošlje
delavcev na svojo žetev!" Gospod,
poglej na potrebe vesoljne Cerkve
in potrebe naše škofije ter ji
podari dovolj svetih duhovnikov,
redovnikov in redovnic, ki bodo
zvesto in požrtvovalno služili
tvojemu ljudstvu.
Stori, da bodo naše družine
skupnosti vere in ljubezni, v
katerih
starši
z
veseljem
sprejemajo otroke, in daj, da jih
bodo vzgajali za prijateljstvo z
Bogom in v poslušnosti Svetemu
Duhu.
Okrepi mlade, da bodo spoznali
veličino življenja, ki je podarjeno v
služenju drugim v duhovnem
poklicu. Amen.

