
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 21. 3.  sv. Hugolin, eremit 
ob 7.00:  za + Elizabeto Fideršek 

za rešitev sveta (g. Janez) 
T: 22. 3.  sv. Lea, spokornica 
ob 7.00:  za + Rozalijo Brežnik 

     za zdravje (g. Janez) 
S: 23. 3.  sv. Rebeka Ar-Rayes,  

redovnica 
ob 7.00: k brezjanski Materi Božji 
za zdravje 

za spreobrnjenje (g. Janez) 
Č: 24. 3.  sv. Katarina Švedska,  

redovnica 
ob 18.00:  za + Amalijo Robar – 30. 
dan 

za mir (g. Janez) 
P: 25. 3.  Gospodovo oznanjenje,  

praznik 
ob 7.00:  za + Veroniko Erker 
ob 18.00:  za + Karla Brglez – obl. 
za + Franca in Matildo Pahič – obl.  

(g. Janez)                              
S: 26. 3.  sv. Evgenija, mučenka 
ob 18.00:  za vse + Pogarčeve, 
Berdnikove in Soršakove 
po namenu Brezmadežne (g. Janez) 
N: 27. 3.  4. postna nedelja, 

sv. Gelazij, škof 
ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
za + Vincenca in Marijo Kramberger 

in družino Kramberger – Jerič  
(g. Janez) 

ob 10.00:  za + Alojzijo – obl. in 
Antona Špur 

   SVETNIK TEDNA – 22. marec            
 

V tem tednu se v kratkem prikazu 
življenja nekoliko spoznajmo z Leo, 
spokornico.  
 

Njeno življenje poznamo po opisu 
svetega Hieronima. Poročena je 
bila z uglednim in bogatim 
Rimljanom, ki pa je kmalu po 
poroki umrl. Vdovi so svetovali, naj 
se ponovno poroči. Zasnubil jo je 
sposoben mož Vecij Agorij, ki je bil 
vnet zagovornik poganstva. Lea se 
ni hotela z njim poročiti tudi zaradi 
razlike v veri. Vecij je še huje 
nasprotoval krščanstvu, Lea pa je 
nezlomljivo zagovarjala krščanska 
načela. 
 

Lea je pod vodstvom Hieronima 
ustanovila bogoljubno družbo žena 
v Ostiji. Iz Rima se je odselila, da je 
imela mir pred poganskim 
snubcem. V svoji skupnosti ni 
imela žena in deklet iz višjih slojev, 
ampak preproste žene in celo 
svoje služabnice, ki jih je učila z 
zgledom in besedo. Ta usmeritev 
je Leo napravila še bolj prikupno, 
ker je z njo dokazala pravi 
krščanski čut za enakost vseh ljudi 
v Kristusu. Sveti Hieronim, ki je 
imel oster čut za človeške napake 
in slabosti, je Lei priznaval svetost.  
 

Uredil in razmnožil Župnijski urad  
sv. Filipa in Jakoba v Laporju, 

 odgovarja Franc Mlakar, župnik 
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KDO JE BOLJ GREŠIL? 
 

Na tretjo postno nedeljo v tem bogoslužnem letu nam Cerkev oznanja 
zapis evangelista Luke o potrebnosti spreobračanja. V prvem delu 
odlomka Jezus odgovarja takratnim sogovornikom na njihova vprašanja: 
Kdo je večji grešnik? Kdo je bolj kriv, da se je zgodila nesreča? Kdo zasluži 
večjo kazen? Vprašanja kažejo na naše človeške presoje, na naša 
razmišljanja in na željo, da bi druge obsodili krivde, sebe pa izvzeli 
odgovornosti.  
Skupina Galilejcev je tisti dan Jezusu poročala o poboju večje skupine 
ljudi. Druga skupina sogovornikov je Jezusu povedala, da se je v Siloi 
porušil stolp in z ruševinami zasul telesa ponesrečenih. 

 

Ljudje v obeh skupinah so pričakovali, da bo 
Jezusova razlaga teh dogodkov potrdila 
zasluženo kazen umorjenih in ponesrečenih. 
Pričakovali so besede: Vidite, kaj se zgodi 
tistim, ki so grešili? ali: Prejeli so kazen za 
svoja grešna dejanja.  
Jezus ni izrekel teh in podobnih besed. 
Vprašujočim pa Učitelj postavi vprašanje: 
"Ali mislite, da so bili pomorjeni Galilejci 
večji grešniki kakor vsi drugi…?" (Lk 13,2) 
Podobno vpraša tudi one, ki so hoteli 
izvedeti za vzrok nesreče ob porušenem 
stolpu.  

Ljudi obeh skupin pa pouči: "Če se ne spreobrnete, boste enako 
pokončani." 
Kakšno je torej sporočilo tega evangeljskega odlomka? 



Najprej nas hoče Jezus spomniti, da smo vsi grešniki, ker nosimo posledice 
prve zavrnitve Boga Adama in Eve. Razlika je samo v tem, da smo eni večji, 
drugi manjši grešniki. Nekdo se s svojimi hotenimi in premišljenimi slabimi 
dejanji bolj oddalji od Boga in prizadene svojo podobnost Bogu. Drugi tudi 
padamo v grehe, pa tega dejansko nočemo, zato je krivda manjša. Pred 
Bogom nihče ni brez krivde in greha. 
 

Na temelju tega dejstva Jezus vabi k spreobrnjenju. Vsi smo potrebni 
spreobrnjenja in nujno je, da v tem naporu vztrajamo, če hočemo duhovno 
rasti. Brez stalnega spreobračanja ne moremo ohraniti Božjega življenja in 
biti živ ud Cerkve.  
 

Bolj pomembno kakor presojati, kdo je večji grešnik, je, da se zavedamo  
grešnosti vseh Adamovih sinov in hčera ter z Božjo pomočjo vztrajamo v 
spreobračanju in molimo ter se z zgledom in besedo podpiramo v hoji za 
Kristusom. 
 

Jezus nam je v zakramentu spovedi dal čudovito pomoč za premagovanje 
greha in za vztrajanje v Božji milosti. V postnem času veliko molimo za 
pomoč dobre in lepe spovedi sebi in sožupljanom. To je eden temeljnih 
pogojev za vstajenje s Kristusom ob veliki noči in vredno prejemanje 
svetega obhajila. 

 

A K T U A L N O 
  

POSTNO ZNAMENJE 
  

Vsi obiskovalci bogoslužja ste tudi v naši cerkvi opazili postno znamenje. 
Morda ni odveč, če ga kratko predstavim, da bi ga "znali brati". 
 

Najprej je to križ iz neobdelanega lesa (tudi takrat ga za Jezusa niso izdelali 
posebni mojstri), ampak so trdno speli dvoje debel. Križ je brez Jezusove 
podobe, ker hoče povedati, da smo ljudje s svojimi grehi pripravili križ, ki 
sedaj čaka na Kristusa, da nas na njem odreši. 
 

Na vijoličasti tkanini so tri gesla (besede), ki nam povedo, kateri so 
duhovni stebri postnega časa. Ta čas za nas postane duhovno rodoviten, 
če ga prepletamo s postom (zlasti odpovedjo grehu), molitvijo in dobrimi 
deli (miloščino).  
 

Dobro in koristno bo, če bomo brali sporočili postavljenega znamenja. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

TEDEN DRUŽINE v Cerkvi na 
Slovenskem obhajamo že vrsto let. 
V dneh med praznikoma svetega 
Jožefa in Gospodovega oznanjenja 
razmišljamo o vrednosti trdnih in 
ljubečih družin ter molimo, da bi 
take ostale in postale. 
Geslo letošnjega tedna je: Družina 
kraj ljubezni in življenja. Obhajanje 
naj se pozna v cerkvi in doma. 
 
KRIŽEV POT bomo danes molili po 
poti proti kapeli na Križnem Vrhu. 
Molitev se začne ob 15. uri pri 
prvem postavljenem križu nekaj 
10 metrov pod kapelo. 
Lepo vabljeni, zlasti vaščani 
Križnega Vrha. 
 
KRIŽEV POT v cerkvi bomo molili 
tudi ta petek z začetkom ob 17.30. 
Molitev bodo vodili učenci 4. in 5. 
razreda in njihovi starši, zato jih 
posebej vabim k udeležbi in 
sodelovanju. Povabljene ste tudi 
druge družine, saj je vaš praznik! 
 
GOSPODOVO OZNANJENJE je 
praznik, ko se je večni Božji Sin 
učlovečil v telesu Device Marije. 
Obhajamo ga  devet mesecev pred 
božičem. S tem praznikom se 
spominjamo ene izmed največjih 
skrivnosti naše vere – Božjega 
učlovečenja. 

 
 

Hvaležni za Božji sestop k nam 
ljudem veselo in pobožno 
praznujmo. Praznična maša je ob 
7. uri in ob 18. uri. 
 
DAROVALCEM ZA SEDEŽNINO v 
cerkvi, ki ste minulo nedeljo 
prispevali za potrebe župnije, se 
lepo zahvaljujem. Blizu 30 
župljanov je tudi na tak način 
pokazalo svojo povezanost z 
župnijo in soodgovornost za 
materialne potrebe župnije – letos 
za obnovo strehe na učilnicah. Bog 
vam povrni! 
Tudi druge, ki še niste mogli 
pokloniti svojega prispevka (20 
evrov, če morete), naprošam za 
predlagani dar. 
 
STISKA LJUDI V UKRAJINI zaradi 
vojne je velika. Ves človekoljubni 
svet čuti stisko z ljudmi napadene 
dežele in različne dobrodelne 
ustanove vabijo k pomoči. 
Slovenska Karitas je poslala 
položnice, ki so na voljo v cerkvi za 
nakazilo daru. Kdor je voljan 
pomagati, lahko vzame položnico 
in nakaže svoj prispevek. Možno 
pa je, da svoj dar odložite v škatlo, 
ki je tam med mašo, in zbrano 
pošljemo kot župnija s skupno 
položnico. HVALA! 




