GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 7. 3. sv. Perpetua in Felicita,
mučenki
ob 7.00: za + Marijo Kramberger
v čast Kraljici miru (g. Janez)
T: 8. 3. sv. Janez od Boga, red.
ob 7.00: za + Ivana in Ano
Dolinšek
za Božje varstvo (g. Janez)
S: 9. 3. sv. Frančiška Rimska, red.
ob 7.00: za + Elizabeto in Maksa
Dvoršak
za zdravo pamet (g. Janez)
Č: 10. 3. 40 svetih mučencev iz
Armenije
ob 18.00: za + Marijo – obl.,
Stanka, Justino in Janeza Urlep ter
Jožeta, Ano in Zdenko Leskovar
v čast Božjemu usmiljenju
(g. Janez)
P: 11. 3. sv. Benedikt, škof
2. postni petek
ob 18.00: za + Veroniko Robar –
30. dan
v čast Srcu Jezusovemu (g. Janez)
S: 12. 3. sv. Inocenc I., papež
ob 18.00: za + Amalijo Robar – 8.
dan
k Žalostni Materi Božji (g. Janez)
N: 13. 3. 2. postna nedelja,
sv. Evfrazija, mučenka
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Ljudmilo in Franca
Črešnar
za + Amalijo Robar (g. Janez)

CVETANA PRIOL,
Božja služabnica
Nadaljujem kratko predstavitev
Božje služabnice, za katero poteka
postopek za prištetje k blaženim.
Prav je, da vsaj nekoliko poznamo
slovenske vzore življenja.
Prelomnica v življenju Cvetane je
bila, ko se je leta 1939 17-letna v
kapeli svetega Križa popolnoma
darovala Bogu kot žrtev ljubezni.
Svoje življenje, zaznamovano z
boleznijo, je Bogu darovala za
Cerkev, za duhovnike, za misijone
in spreobrnjenje grešnikov. Od leta
1947 do 1968 je pisala duhovni
dnevnik. Ti dragoceni zapisi so leta
1997 prvič izšli v knjigi z naslovom
Darovana. Leta 2004 se je začel
škofijski postopek za njeno
razglasitev za blaženo.
Cvetana Priol je bila v marsičem
podobna sveti Tereziji Deteta
Jezusa, je zapisal prvi raziskovalec
njenega svetniškega življenja Adolf
Mežan. Radi se ji priporočajmo,
spoznavajmo jo iz knjig in zapisov
ter molimo za njeno beatifikacijo.

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. 32, 6. marec 2022, 1. postna nedelja

leto I

ŽIVLJENJE V SVOBODI
Na pepelnično sredo smo stopili v postni čas, ki skupaj z velikonočnim
tvori najvažnejši del cerkvenega leta. V bogastvo tega časa naj nas tokrat
uvede ANJA KASTELIC z naslednjimi mislimi.
V obljubljeni deželi so bili Izraelci povabljeni darovati koš darov in ga
postaviti pred Gospodov oltar. S tem dejanjem so se spominjali, koliko je
Bog storil zanje, ko jih je izpeljal iz sužnosti. Vodil jih je po dolgi in naporni
poti skozi puščavo ter jih oskrboval, da niso izginili, ampak dosegli
obljubljeno deželo.
Tu je nakazan temelj novega človeka, ki se
pogosto srečuje z raznimi izzivi, da more
premagovati skušnjave samozadostnosti in
zagledanosti vase. Tudi novi človek je zmožen
dialoga z Bogom, ki edini omogoča življenje in
se nam razodeva po Besedi.
Kristus nas v puščavi duhovnega boja uči
spoznavati moč, ki jo daje Bog. V srcu je edino
vera tista, ki daje moč, usta pa izpovedujejo
Besedo, ki lahko uniči sleherno skušnjavo.
Brez srca, ki je pripeto na Boga, še tako visoka beseda nima moči, da bi
nas potegnila iz vrtinca mikavnega poželenja. Bistvo skušnjave je v tem,
da človeka prepriča, da je sam zmožen doseči zmago ali pa da popuščanje
skušnjavi ni zlo. Pogubnost skušnjave je v tem, da uporabi svet, ljudi in
odnose v lastno korist.
To je nakazano v prvi skušnjavi, ko hudič predlaga Jezusu, naj kamne
spremeni v kruh. Iz tega sledi: vse je zame, ker sem sam in potrebujem. S
štiridesetdnevno lakoto (postom) si lahko privoščim vse.

V središču te miselnosti je nevarna logika zasluženja in uporabnosti, ko
nenasitna človeška narava želi uveljaviti samo sebe in se z verskimi
praksami "opravičiti", da lahko počne, kar želi.
V drugi skušnjavi hudobec napade Jezusa z besedami: "Če torej predme
padeš in me moliš, bo vse tvoje." Hudič ve, da je človek ustvarjeno bitje in
je kot tako nekomu poslušno. Če torej človek ni poslušen Bogu, bo
poslušen stvarem, bogastvu, ljudem in raznim vladavinam. Poslušen bo
vsemu, kar ni Bog, zato vse to postane malik. Takrat je satan zadovoljen!
Tretja hudičeva zahteva Jezusu se glasi: "Če si Božji Sin, se vrzi tu dol…" Tu
se zlo zavije v senzacionalnost. V tej skušnjavi so skrite naše težnje po tem,
da bi bili opaženi, upoštevani, občudovani. Toda po dejavnostih, ki se
napajajo iz takih teženj, se ne gradi Božjega kraljestva.
Kristus vse te skušnjave zavrne in s tem tudi nam pokaže, da je treba
premagovati hudobijo že v začetku, čeprav se lahko pokaže v lepi luči. Novi
človek, ki je v Kristusu, dobi vso možnost in je veliko močnejši in
svobodnejši od tistega, ki se prepušča trenutnim zahtevam zgolj čutnega
človeka.

AKTUALNO
40 DNI BREZ ALKOHOLA
Slovenska Karitas vrsto let predlaga to akcijo v postnem času. S tem nas
vabi, da bi bili solidarni z vsemi, ki trpijo zaradi posledic alkoholizma. In teh
posledic ni malo in so pogosto zelo bridke. Pomislimo, da mnoge
prometne nesreče zakrivijo vinjeni vozniki. Statistika je postregla s
podatkom, da sta v minulem letu dve nesreči v prometu povzročila vinjena
16-letnika!
Na drugi strani pa je namen vsakoletne akcije spodbuda k ozaveščanju, da
je alkoholizem družbeno zlo, ki ga lahko zmanjšamo z odklanjanjem pitja
alkohola ali vsaj z omejitvijo. Vsekakor je ta spodbuda dobra in vredna, da
jo uresničujemo.
Štirideset dni brez alkohola je za marsikoga prevelika zahteva. Mnogi pa se
ob tem preizkusijo in jo uresničijo. Veliko je takih, ki v postu zelo zmanjšajo
uživanje alkohola, nekateri pa vsaj omejijo. Vsi ti dokazujejo, da je akcija
koristna in uresničljiva. Vsak dan šteje!

OZNANILA
PO PREMORU pouka v šoli in
veroučnih srečanj se ta teden
nadaljuje tudi verouk za vse
skupine.
Katehetje
spodbujamo
vse
veroučence k rednemu obisku
veroučnih ur in bogoslužja v
cerkvi. Starše prosimo za dejavno
podporo.
POGLOBIMO POSTNI ČAS je geslo
letošnje duhovne priprave na
veliko noč. Slovenska Karitas je na
zgoraj izbrano vodilo dala
naslednje spodbude: vabilo k
vzdržnosti pri pitju alkohola,
molitev na kartončku, ki ste ga
danes prejeli ob darovanju,
gradivo za obhajanje svete maše
za vse petke v postu in še besedilo
za molitev križevega pota.
Vse to radi uporabimo, zlasti
molitev na kartončku, da bomo v
tem svetem času poglobili svoj
odnos do Boga in bližnjega ter
sebe duhovno prečistili.
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA je
vsak petek v cerkvi. Molitev se
začne ob 17.30, ob 18. uri je sveta
maša.
V petek tega tedna ste za
sodelovanje pri molitvi posebej
vabljeni BRALCI BOŽJE BESEDE.

V NEDELJO, 13. MARCA, bomo
premišljevali Jezusovo trpljenje v
KOČNEM. K molitvi se bomo zbrali
pri Potiskovem križu. Od tam
bomo v molitvi spremljali
Gospoda v cerkev, kjer bomo
sklenili pobožnost.
Verni lepo vabljeni, še posebej
vaščani Kočnega.
POSTNO ROMANJE v mesta
Vojvodine, ki hranijo verske in
kulturne spomenike, bo v petek,
1. aprila, in v soboto, 2. aprila.
Romanje
organizira
agencija
ARITOURS z duhovnim vodstvom
našega nadškofa Alojzija Cvikla,
kar pomeni kakovostno ponudbo.
Zadevo sem že pisno in ustno
sporočil, sedaj pa se izteka čas
prijave, 15. marec.
Kdor še razmišlja o udeležbi, naj
se prijavi do jutra zgoraj
zapisanega datuma. Cena je 139 €.
*** *** *** *** *** ***
POST JE ČAS:
ZA DOBRA DELA,
ODPOVED GREHU IN RAZVADAM,
ZA MOLITEV IN BOGOSLUŽJE,
ZA LJUDI V STISKI.
*** *** *** *** *** ***

