
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 15. 11.  sv. Albert Veliki, škof 
 

ob 7.00:  za + Ivana Vovk 
                 po namenu (g. Janez) 
 

T: 16. 11.  sv. Gertruda (Jedrt),  
redovnica 

 

ob 7.00:  za + Marijo Tomec 
               k Svetemu Duhu (g. Janez) 

 

S: 17. 11.  sv. Elizabeta Ogrska,  
redovnica 

 

ob 7.00:  za rajne iz Zgornje 
Brežnice, Razgorja in Leviča  
po namenu Brezmadežne (g. Janez) 
 

Č: 18. 11.  sv. Roman Cezarejski,  
diakon 

 

ob 17.00:  za + Ano in Filipa Kač 
za zdravje in blagoslov (g. Janez) 

 

P: 19. 11.  sv. Matilda, redovnica 
 

ob 17.00:  za + Franca in Matildo 
Pahič                              
        za + Barbaro Mirt in sorodnike 

(g. Janez) 
 

S: 20. 11.  sv. Edmund, kralj 
 

ob 17.00:  za + Jožeta Slaček 
                   v zahvalo (g. Janez) 
 

N: 21. 11.  Kristus Kralj vesoljstva,  
sklep cerkvenega leta 

Darovanje Device Marije 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Danijela Gumzel 
       za blagoslov v družini (g. Janez)     

   SVETNIK TEDNA –  
17. november            

 

Ogrskemu kralju Andreju II. in 
Gertrudi Andechs se je leta 1207 
rodila Elizabeta, kneginja in 
nazadnje redovnica.  
 

Zelo mlada se je poročila z grofom 
Ludvikom IV. Rodila je tri otroke, 
kajti mož ji je kmalu umrl na poti v 
Palestino. Kot deželna grofica je 
bila Elizabeta mati vseh pomoči 
potrebnih. Ko je nekoč razdelila 
ves denar, je ostal revež brez daru. 
Elizabeta mu je podarila dragulj, ki 
ga je nosila na roki. Leta 1225 je ob 
hudi lakoti razdelila med ubožce 
ves grofov zaklad. Sama je živela 
zelo skromno in preprosto. Zaradi 
takega krepostnega načina 
življenja jo je ljudstvo kmalu po 
smrti, ki je prišla leta 1231, začelo 
častiti kot svetnico. 
 

Njeno svetništvo je papež potrdil 
štiri leta po smrti in s tem potrdil 
prepričanje ljudstva. Pokopali so jo 
v Marburgu, pozneje pa so njene 
telesne ostanke prenesli na Dunaj. 
Je zavetnica bolniških strežnic in 
vseh, ki lajšajo stisko ubogih. 
 
 
 
 

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. 16,  14. november 2021,  33. nedelja med letom                                            leto I  

 

 

PREOBRAZILO SE BO IN NE IZGINILO 
 

Letni čas se je prevesil globoko v jesen. Narava se odpravlja k počitku in 
daje celo videz izumrtja. Vsak človek, ki razmišlja, pomisli na konec 
svojega zemeljskega življenja. Vzporedno s tem procesom in našimi 
občutji gre tudi cerkveno leto, ki se bliža svojemu sklepu. Danes je namreč 
predzadnja nedelja v tem bogoslužnem krogu.  
 

Ali to zdaj pomeni propad življenja ali pa preobrazbo, ki ji sledi nova rast 
in novo življenje?  V  vsem tem dogajanju je preobrazba, ki vodi k cilju in 
dovršitvi, ki jo Jezus oznanja. 

 

 

Kdo ne želi doseči cilja? Toda najprej je treba 
priti na jasno, kje ta cilj obstaja. To za vernike ni 
dvoma: zemljo in vse, kar je na njej, čaka konec. 
Kar je tukaj, je rojeno in ustvarjeno za ta čas, je 
minljivo. Tudi človek, čeprav je ustvarjen po 
Božji podobi, je po svojem telesu umrljiv. O tej 
minljivosti govori današnja Božja beseda.  
 

Vendar Jezusov evangelij ni oznanilo, ki bi nas 
hotel strašiti in hromiti voljo do življenja. Jezus 
je prišel, da bi nam pomagal in vlil pogum za 
težke trenutke bivanja. 

 

Njegova pomoč nam pomaga odkrivati resnico, da je on z nami na poti 
življenja, četudi je ta večkrat podobna hoji na Kalvarijo. V zavesti njegove 
prisotnosti lažje razumemo, da so težave čas prečiščevanja. 
 

Današnji evangelij govori tudi o stiski, ki bo nastopila ob preobrazbi tega 
sveta. Toda stiske so v raznih oblikah prisotne skozi vso zgodovino in tudi 
danes jih ne manjka. 



Dva primera, ki žal nista redka. Mož in žena sta se dobro razumela. 
Marsikje pa se nenadoma zgodi, da mož zapusti ženo ali žena moža. Za 
tistega, ki ni nič slutil, še bolj pa za otroke, je to kot "konec sveta". Ali 
otroci, o katerih so starši mislili, da so jih dobro vzgojili, zapustijo družino, 
pozabijo na očeta in mater, ter hodijo po slabih poteh. To povzroča mnoga 
razočaranja, bolečine in stiske. 
 

Kako naj ob vsem hudem vidimo srečen cilj življenja? Večinoma lahko 
postanemo ravnodušni in mislimo, da se ne more ničesar spremeniti in 
izboljšati. Čeprav je treba sprejeti dejstvo, da smo grešni in slabotni in da 
zmot in hudobije na tem svetu ne moremo izkoreniniti. To pa ne pomeni, 
da se moramo z razdiralno močjo greha sprijazniti in nemočni sprejemati 
trpljenje.  Kot kristjani smo poklicani in po Kristusu odrešeni, da storimo 
vse, kar moremo, da življenje na tem svetu odseva lepoto odrešenosti. To 
preobrazbo življenja ne moremo uresničevati iz sebe, ampak v živeti veri z 
Bogom. 
 

Kristusovo moč nad vsem hudim lepo izrazijo verzi neke himne v 
duhovniškem brevirju. Slepoto je pregnala luč z neba in Kristus je iztrgal 
plen pekla. Premagal smrt, z Očetom spravil svet, nebo in nas. 
 

Naše krščansko poslanstvo na tem svetu je, da vero resno vzamemo in po 
evangeliju živimo. S tem smo kvas, ki prekvasi današnji svet in vse pripravi 
za drugi Kristusov prihod. 

 

A K T U A L N O 
 

DARITVENI OLTAR  V KOČNEM 
 

Danes, na Martinovo nedeljo, je v cerkvi svetega Egidija v Kočnem 
domačin in skorajšnji zlatomašnik Emil Dreo blagoslovil nov daritveni oltar. 
Ta je izdelan iz naravnega masivnega lesa in bo nadomestil prejšnjega iz 
umetne mase, kar za bogoslužje ni primerno, kot je bilo pojasnjeno. 
 

Daritveni oltar v cerkvi ne more biti navadna miza, ampak mora simbolično 
izražati versko vsebino. Načrtovalec je sveto mizo, ki predstavlja Kristusa, 
postavil na šest stebrov. Ti pa kažejo na šest temeljnih resnic naše vere. 
Zaradi teh resnic Cerkev po duhovniku obhaja daritev Kristusa, večnega in 
velikega duhovnika. Pridobitve smo lahko veseli ne kot gospodarskega 
podviga, ampak kot pomoč za sveto obhajanje najsvetejših skrivnosti.  
Zaslužni župnik Janez Osvald pa je blagoslovil nov ambon, kjer se oznanja 
Božja beseda. Vsem dobrotnikom naj Bog povrne s svojimi milostmi. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

OB ZAHVALNI NEDELJI je žal in 
nehote izpadla zahvala 
zaslužnemu župniku Janezu 
Osvaldu. 
 

Ob predaji službe rednega 
dušnega pastirja, ki se je zgodila v 
tem letu, se mu kot njegov 
naslednik ob dnevu zahvaljevanja 
zahvalim za 30-letno vsestransko 
pastoralno delo v župniji.   
 

Poslanstvo je opravljal z veliko 
predanostjo kljub teži bolezni v 
zadnjem času. 
 

Hvala duhovniku Janezu za 
njegovo prisotnost v župniji, za 
molitve in Bogu darovane težave 
za dobro občestva. Tako še naprej, 
čeprav na drugačen način, 
opravlja duhovniško poslanstvo v 
blagor Cerkve. 
 
SREČANJE KLJUČARJEV je v 
soboto po sveti maši oziroma ob 
17.30.  
 

Dobimo se v župnišču in vabim k 
udeležbi.  
 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima 
svojo novembrsko sejo v  četrtek 
po sveti maši oziroma ob 17.30.  
Člane vabim tudi k sveti maši.  
 

Dobimo se v Slomškovem domu. 

  

V ŽUPNIJSKI PISARNI je na voljo 
Družinska pratika, Marijanski in 
stenski koledar.  
 

Vabljeni, da si stvari pravočasno 
nabavite. 
 
PRAZNIK KRISTUSA KRALJA in 
sklep cerkvenega leta obhajamo 
na 34. nedeljo med letom; to je v 
nedeljo, ki je pred nami. 
 

Praznik nas spominja, da ima vse 
stvarstvo, posebej ljudje, svoj cilj v 
Kristusovem kraljestvu.  
 

Hkrati je praznik priložnost, da se 
veselimo vseh priložnosti in 
podeljenih milosti v iztekajočem 
se cerkvenem letu. 
 

Radi in z veseljem pridimo k 
zahvali! 
 

 

http://www.google.com/imgres?q=Mt+25,31-46&hl=sl&sa=X&gbv=2&biw=1600&bih=719&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=1Mx6tRoMwHt1DM:&imgrefurl=http://www.apostoliclutheran.org/library/cm/christianmonthly_1998_08.html&docid=pOyWuXfCwd6FSM&imgurl=http://www.apostoliclutheran.org/library/cm/Globe.gif&w=200&h=294&ei=sDzBTpDIGM7AswaQ4J25Aw&zoom=1



