GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 14. 3. sv. Matilda, kraljica
ob 7.00: za + Sabino Jagorinec in v
dober namen
po namenu Brezmadežne (g. Janez)
T: 15. 3. sv. Klemen Dvoržak,
redovnik
ob 7.00: za + Romana Kronvogel
k Božjemu usmiljenju (g. Janez)
S: 16. 3. sv. Herbert, škof
ob 7.00: za + Ivana in starše Orešič
po namenu (M) (g. Janez)
Č: 17. 3. sv. Jedrt (Jerica),
opatinja
ob 18.00: za + Marijo Širovnik
v zahvalo (g. Janez)
P: 18. 3. sv. Ciril Jeruzalemski,
škof
ob 18.00: za + Jožefa in Antonijo
Golob in vse + Žnidaršičeve
v čast Srcu Jezusovemu (g. Janez)
S: 19. 3. sv. Jožef, Jezusov rednik,
slovesni praznik
ob 7.00: za + Stanka Smole
ob 18.00: za + Viktorijo Sagadin in
Franca Majer
v čast svetemu Jožefu (g. Janez)
N: 20. 3. 3. postna nedelja,
sv. Kutbert, opat
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Veroniko Robar –
30. dan
za + Jožefa Kampuš (g. Janez)

SVETNIK TEDNA – 17. marec
Vsak krščanski narod ima in časti
svetnika, ki ima posebne zasluge za
deželo. Irci častijo svetega Patrika
za svojega narodnega svetnika.
Patrik se je rodil okoli leta 385 v
zahodni Britaniji. Šestnajstletnega
so ga roparji odvedli v sužnost na
Irsko. V Galiji je vstopil v samostan,
kjer je dobil izobrazbo in krščansko
vzgojo. Po priporočilu sv. Germana
je v Rimu sprejel škofovsko
posvečenje in papež ga je poslal na
Irsko oznanjat evangelij. Irci so ga
sprejeli s kamenjanjem.
Za krščanstvo je pridobil poglavarja
Dihuja in v njegovem skednju je
škof obhajal prvo daritev na
Irskem. Irski kralj je 25. marca leta
432 zbral poglavarje na običajni
narodni praznik. Takrat po njihovi
navadi ni smel nikjer goreti ogenj.
Patrik pa je v čast vstalemu
Kristusu zanetil velik velikonočni
ogenj. Kralj ga je poklical na
zagovor. Sveti mož pa mu je
govoril o smrti, nebesih in peklu.
Kralj mu je od tedaj dovolil
oznanjati evangelij po vsem otoku.
Po neumornem delu Patrika je
Irska postala "otok svetnikov". Ta
naziv je veljal skoraj do današnjih
dni.
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. 33, 13. marec 2022, 2. postna nedelja

leto I

POSTAVIMO ŠOTOR V DOLINI
Na prvi pogled se zdi, da evangeljski odlomek, izbran za drugo postno
nedeljo, ne sodi v ta čas cerkvenega leta. V tem obdobju je pred nami bolj
podoba ponižanega Kristusa. V evangeliju pa beremo o razodetju
preobraženega Jezusovega človeškega obličja. Jezusova spremenitev na
gori je pomagala apostolom in tudi nam utrditi vero v Kristusovo
božanstvo, da bi se ne "pohujšali" nad Gospodovim trpljenjem in smrtjo
na križu.
Da je ta Božja pomoč potrebna
apostolom in nam, se je zelo pokazalo
na učencih, katerih vera se je vidno
omajala ob ponižanju Jezusa na veliki
petek. S spremenitvijo na gori pa je
nebeški Oče zatrdil: "Ta je moj Sin, moj
Izvoljenec, njega poslušajte." (Lk 9,35)
Po tem razodetju lažje verujemo v
križanega in od mrtvih vstalega
Kristusa.
Jezusova osvetljena človeška podoba je navzoče apostole, zlasti Petra,
zelo nagovorila. Radi bi ostali v območju te božanske lepote, zato ta
učenec predlaga: "Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore…"
(Lk 9,33)
Izredna lepota in Božja bližina človeka pritegne in celo zasanja, da izgubi
občutek za realnost. Izredna doživetja so nam podarjena, da nas
pripravijo in okrepijo za vsakdanje resničnosti. Tega se je Peter in
mnogokrat tudi mi premalo zavedamo.

Jezus Petrovega predloga ni podprl. Zdi se, da ga je preslišal in se z njim ni
strinjal. Odpeljal jih je v dolino vsakdanjega življenja in to z novim
sporočilom, da utrdijo svojo vero vanj tako, da bodo sposobni biti v njegovi
bližini tudi, ko bo ponižan in bo trpel. Jezus jih je namreč s svojo
spremenitvijo na gori hotel pripraviti za veliki četrtek, petek in soboto!
Ob tem je še drugo pomembno sporočilo: "Bog ni prišel na zemljo, da bi
mu mi postavljali hiše, v katerih naj bi prebival. Prišel je zato, da bi prebival
v hišah in domovih, kjer mi prebivamo." (Lojze Bratina) Postaviti mu
moramo šotor v našem srcu, v dolini našega življenja!
Poleg številnih cerkva po hribih in gričih so naši predniki ob domovih, ki so
se nizali eden ob drugemu, postavili Božji hišo – župnijsko cerkev. V cerkvi
sredi vasi so se zbirali dan za dnem, v polnem številu pa nedeljo za nedeljo
k obnavljanju Gospodove daritve, iz katere so črpali moč za medsebojno
darovanje.
Gotovo Jezus želi, da mu "postavimo šotor v dolini" sredi vsakdanjih skrbi,
težav in radosti. Naša bližina z njim bo preobražala naše življenje in ga
osvetljevala z njegovim božanskim sijajem. Tako bomo zoreli za delež v
svetlobi njegove slave.

AKTUALNO
POSTNA POSTAVA
Leta nazaj so nas škofje v svojem uradnem listu in župniki pri oznanilih
vsako leto spomnili na postno postavo, ki veže zdravega in polnoletnega
člana Cerkve.
Izpolnjevanje postne postave glede hrane in odpovedi raznim razvadam ni
odpravljeno, ker je koristno za naše duhovno življenje. Kljub spremenjenim
oblikam življenja jo moremo izpolnjevati ne le po črki, ampak po duhu.
STROGI POST je na pepelnico in na veliki petek. To pomeni, da ta dan ne
uživamo mesne hrane in se le enkrat na dan do sitega nahranimo.
ZDRŽEK OD MESNE JEDI pa je vsak petek v letu, kar še posebej velja za vse
petke v postnem času. Na petke izven tega časa smemo zdržek od mesnih
jedi nadomestiti z več molitve, z obiskom svete maše, s pomočjo
potrebnim. Ne gre za golo izpolnjevanje predpisa, ampak za duha
spokornosti, ki je potreben za večjo moč v premagovanju skušnjav. Naša
odpoved dobi dodano vrednost, če tako pridobljene prihranke namenimo
v dobre namene.

OZNANILA
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA je
tudi ta petek v cerkvi. Pobožnost
se začne ob 17.30. Pri njej dejavno
sodelujejo pripravniki na sveto
birmo in njihovi starši.
Lepo vabljeni tudi drugi, ki želimo
Jezusu izraziti hvaležnost za
njegovo delo odrešenja.
PRAZNIK
SVETEGA
JOŽEFA
obhajamo v soboto, 19. marca. S
praznovanjem se hočemo ne le
spomniti moža, ki ga je Božja
previdnost postavila za skrbnika
Božjemu Sinu, ampak se hočemo
priporočiti njegovemu varstvu.
Sveti Jožef je poseben vzornik in
priprošnjik krščanskim možem.
Možje in očetje ste posebej
vabljeni, da se srečate s svojim
vzornikom.
Praznična sveta maša je ob 7. uri
in ob 18. uri. Vabljeni!
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA bo
potekala v nedeljo, 20. marca, ob
15. uri na KRIŽNEM VRHU.
Pobožnost bomo opravili po
stranski cesti proti kapeli, ki stoji
ob križišču glavnih cest. Molitev
bo na poti, kjer ni nevarnosti za
nesrečo in motenje.
Radi pridite, zlasti vaščani.
Posebej
bomo
molili
za
prvoobhajance.

NEDELJA PRVOOBHAJANCEV
imenujemo popolno udeležbo in
dejavno sodelovanje pripravnikov
na prejem zakramentov spovedi in
obhajila ter njihovih staršev. Gre
za sestavni del uvajanja v polnejšo
življenje krščenih v bogoslužno in
župnijsko občestvo. Hkrati je to
spodbuda, da župljani z molitvijo
in zgledom podpremo otroke v
njihovem uvajanju.
Otroci in starši ste vabljeni k
vidnemu sodelovanju pri sveti
maši ob 10. uri.
SLOVENCI
IMAMO
zadnja
desetletja kar nekaj svetniških
kandidatov, ki čakajo na prištetje k
blaženim in pozneje k svetnikom.
Da bi ti dosegli čast oltarja in bi se
jim mogli še bolj priporočati, jih
moramo poznati in moliti za
razglasitev. Tu je molitev za Božjo
služabnico CVETANO PRIJOL.
Vsemogočni Bog, Oče luči,
od tebe prihaja vsak dober dar!
Hvala ti za Božjo služabnico
Cvetano, ki je svoje življenje
darovala za Cerkev in je tudi v
bolezni in trpljenju zvesto služila
tvojemu klicu. Podeli ji čast
oltarja, da bomo po njenem
zgledu sprejemali svoj križ in v
upanju na vstajenje gradili
tvoje kraljestvo. Amen.

