
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 21. 11.  Darovanje Device
Marije

ob 7.00:  za + škofa Jožefa Smej in 
duhovnika Antona Ožinger

T: 22. 11.  sv. Cecilija, mučenka,
zavetnica cerkvenega petja

ob 7.00:  za rajne cerkvene pevce 
in za blagoslov pri bogoslužnem 
petju
ob 17.00 na Žabljeku:  za + Ivana 
Bevc – 8. dan

S: 23. 11.  sv. Klemen I., papež

ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji
ob 9.00 v Kočnem:  za vse rajne iz 
Kočnega in Vrhol

Č: 24. 11.  sv. Andrej Dung-Lac,
mučenec

praznik celodnevnega češčenja
svetega Rešnjega telesa

ob 7.00:  za + Marijo Onič
ob 10.00:  za + Štefana in Kristino 
Cvahte
ob 17.00:  za + Angelo Tomec in 
vse rajne iz družine Tomec
                   za + Mirana Stupan

S: 26. 11.  sv. Valerijan Oglejski,
škof

ob 16.00:  za + Marinko Jerič – 8. 
dan
ob 17.00: za + Antona Javernik in 
Toneta

N: 27. 11.  1. adventna nedelja
sv. Modest in Virgil, škofa

ob 7.00:  za žive in rajne župljane
ob 10.00:  za vse Poharčeve, 
Berdnikove in Soršakove

SVETNIK TEDNA – 25. november

Sveta  Katarina  Aleksandrijska  je
zelo češčena svetnica. Mnoge žene
in dekleta so jo pri krstu dobile za
svojo  nebeško  zavetnico  in  tudi
vasi in župnije imajo po  njej ime.
O  njej  je  ohranjenih  malo
podatkov,  brez  dvoma  pa  je
zgodovinska  osebnost.  Doma  je
bila v Aleksandriji in je živela v času
cesarja Maksencija. Ta je zahteval
od  podložnikov,  da  darujejo
poganskim  božanstvom.  Mnogi
tega  niso  upoštevali,  zato  jih  je
doletelo  mučenje  in  smrt.  To  je
sprejela tudi sveta Katarina in tako
izpričala zvestobo Kristusu ter dala
zgled vsem nam. Na zaslišanju si je
upala  ugovarjati  samemu  cesarju

   GLAS   ŽUPNIJE
SVE  T  I  F  I  L  I  P  IN  JAKOB  V  LAPORJU
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NENAVADEN KRALJEVSKI PRESTOL

Na  raznih  slikah  in  drugih  upodobitvah  vidimo  kralje  in  druge  veljake
sedeti  na  mehkih  sedežih.  Tudi  škofe  in  papeže  so  nekdaj  prikazovali
sedeče na mehkih sedežih. Tudi danes predsedniki držav in vlad ter drugi
na vodstvenih položajih  pri  slovesnih kosilih  in  sprejemih ne sedijo  na
trdih  in  robatih  sedežih.  Ko  jim  ponudimo  udobnejši  sedež,  izražamo
pomen njihove službe in prvenstvo med drugimi.  Sicer pa jim nikar ne
zavidajmo občasno mehko sedišče, kajti neredko jim zaradi zahtevnosti
njihove službe pripravimo robat in z bodicami obložen predstojniški stol.
Bo kar držalo, a ne?

Danes, na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva,
ne vidimo našega duhovnega vodjo sedečega
na oblazinjenem tronu s pozlačeno krono na
glavi in svetlečim žezlom v roki.  Evangeljsko
poročilo nam predstavi Jezusa, ki visi na križu
in  umira  v  strašnih  mukah.  Tisti,  ki  so
zahtevali smrt, in vojaki se iz njega norčujejo
in mu predlagajo, naj se reši in s tem pokaže,
da  je  Mesija.  Desni  razbojnik  je  edini,  ki  je
sprejel  milost  spreobrnjenja  in  spoznal
resnico o Jezusu. To je izpovedal, ko je dejal:
"Jezus,  spomni  se  me,  ko  prideš  v  svoje
kraljestvo." (Lk 23,42)

Jezusov  kraljevski  prestol  ni  udoben  sedež,  ampak  togi  les  križa,  na
katerem  je  izpričal  ljubezen  do  konca,  ki  je  bila  potrebna  za  naše
odrešenje. Seveda je Jezus pokazal lepoto svojega kraljevanja, ko je učil z



                   za + Božidarja Žnidar

P: 25. 11.  sv. Katarina
Aleksandrijska, mučenka

ob 17.00:  za + iz družin Jošt, Špis 
in Hauptman

in mu povedala, da je v zmoti. Dal
jo je mučiti in umoriti.

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

močjo in oblastjo, ko se je sklanjal k ubogim in trpečim.

Z daritvijo na križu in z vstajenjem od mrtvih pa je  še bolj  pokazal,  da
njegovo kraljevanje ni po vzoru tega sveta. A prav tak način kraljevanja mi
potrebujemo, zato je nadvse potrebno, da ga sprejemamo.
In  kdaj  ter  kako  mi  kraljujemo?  Mnogi  med  nami  imajo  odgovorna
službena mesta, zlasti voditelji držav, voditelji podjetij in pastirji Cerkve vse
do  staršev.  Ti  morajo  sprejemati  pomembne  odločitve  ne  samo  zase,
ampak tudi za druge. Če ima njihovo delo nakit ljubezni in resnice, če služi
sreči  in  pravemu  napredku,  potem  kraljujejo  po  Jezusovem  zgledu  ter
gradijo Božje kraljestvo na zemlji. Kadar pa so pri njihovem delu v ospredju
lastne koristi in ceneno nabiranje pristašev, potem je tako "kraljevanje" po
meri lastnih načrtov in ni služenje skupnemu dobremu.
Vsak Jezusov učenec je  po krstu poklican, da kraljuje sebi,  ko spoznava
resnico  in  po  njej  živi,  ko  premaguje  greh  in  se  z  Božjo  pomočjo
spreobrača. Nadalje smo poklicani, da drug drugemu služimo z ljubeznijo
in imamo vsak dan priložnosti, da lahko uresničujemo lepoto kraljevanja
po Jezusovem vzoru. Današnji praznik Kristusa, Kralja vesoljstva nam daje
priložnost, da razmislimo, koliko smo mi v življenju kralji in kraljice. Hkrati
se veseli zahvaljujmo, da že opravljamo to poslanstvo, in prosimo pomoči,
da bi ga mogli izpopolniti.

A K T U A L N O

URNIK ČEŠČENJA SVETEGA REŠNJEGA TELESA

O Z N A N I L A

SREČANJE  STARŠEV otrok,  ki
obiskujejo veroučno šolo od 2. do
6.  razreda  bo  v  sredo,  23.
novembra.  Pogovor  bo potekal  v
veroučni učilnici in se začne ob 18.
uri.
Oba  kateheta  lepo  vabiva,  da  se
srečanja udeležite.

24. NOVEMBER je za našo župnijo
praznik,  ko  se  gospodu  Jezusu
zahvaljujemo  za  njegovo  živo
navzočnost  v  posvečeni  hostiji.
Hkrati pa se ta dan v  prejemanju
zakramentov spovedi in vrednega
obhajila  ter  v  molitvi  duhovno
prenavljamo.
To je naše prednike vodilo, da so
na ta praznik prihajali v cerkev.
Mi  lahko  rečemo:  "TO  JE  BILO
TAKRAT…,  SEDAJ  SO  PA  DRUGI

sveto  spoved.  Uporabimo  to
priložnost  in  pristopimo  k
zakramentu.

IZDELOVANJE ADVENTNIH
VENCEV bo  potekalo  tudi  v
soboto,  26.  novembra. Delavnica
se začne ob 9. uri. Namenjena je
zlasti  otrokom,  ki  obiskujejo
verouk,  da  sami  ob  pomoči
starejših izdelajo svoj venček.
Vljudno  naprošam  katerega  od
staršev  ali  starih  staršev,  da  v
delavnici  otrokom  pomagate
izdelati  adventno  znamenje.  V
nedeljo bo pri sveti maši blagoslov
adventnih vencev,  zato pridite in
jih prinesite s seboj k b  lagoslovu.  

MIKLAVŽ BO OBISKAL otroke tudi
v naši cerkvi. Starši, ki želite, da bo



ČASI."  Lahko  pa  priznamo  in  si
rečemo:  "JEZUS  JE  VREDEN
NAŠEGA  ČEŠČENJA  IN  MI
POTREBUJEMO BOGA." Vedeti pa
moramo, da Bog tudi nas ljubi in
nas želi zveličati.
Odločitev je  na  naši  strani  in  ste
vsi lepo vabljeni.

VODITELJ LETOŠNJEGA PRAZNIKA
bo  Andrej  Mazej,  duhovnik  iz
Šentilja pri Velenju.
On  nas  bo  nagovoril  pri  vseh
svetih   mašah   in   bo   na   voljo   za

vaš otrok iz Miklavževih rok prejel
darilo,  ste naprošeni,  da prijavite
otroka na srečanje in za Miklavžev
koš prispevate 10 evrov.

V ŽUPNIJSKI PISARNI je na voljo:
Družinska  pratika,  Marijanski
koledar, žepni koledarčki, namizni
koledar in listni koledar.
Prav  je,  da  imamo  kristjani  v
svojem domu tudi koledar z vsemi
verskimi prazniki in kjer je nedelja
označena kot prvi dan tedna.

 ob 7. uri sveta maša z nagovorom
 od 8. ure do 9. ure molivci iz Laporja in Križnega Vrha
 od 9. ure do 10. ure molivci iz Kočnega in Vrhol
 ob 10. uri sveta maša z nagovorom
 od 11. ure do 12. ure molivci iz Hošnice in Dolgega

Vrha
 od  12. ure do 13. ure verni iz Videža in Leviča
 od 13. ure do 14. ure verni iz Razgorja in Žabljeka
 od 14. ure do 15. ure veroučenci na poti iz šole
 od  15.  ure  do  16.  ure  molitvena  ura  za  duhovne

poklice
 od 16. ure do 17. ure vsi, ki preko dneva niste mogli priti
 ob 17. uri sveta maša z nagovorom in sklep češčenja

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
21. 11. 2022 – 27. 11. 2022

PONEDELJEK:
21. 11.

Darovanje Device Marije

- ob 7.00:  za + škofa Jožefa Smej in 
duhovnika Antona Ožinger

TOREK:
22. 11.

sv. Cecilija, mučenka,
zavetnica cerkvenega petja

- ob 7.00:  za rajne cerkvene pevce in za
blagoslov pri bogoslužnem petju

- ob 17.00 na Žabljeku:  za + Ivana 
Bevc – 8. dan

SREDA:
23. 11.

sv. Klemen I., papež

- ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

- ob 9.00 v Kočnem:  za vse rajne iz 
Kočnega in Vrhol

ČETRTEK:
24. 11.

sv. Andrej Dung-Lac,
mučenec

praznik celodnevnega
češčenja

svetega Rešnjega telesa

- ob 7.00:  za + Marijo Onič

- ob 10.00:  za + Štefana in Kristino 
Cvahte

- ob 17.00:  za + Angelo Tomec in vse 
rajne iz družine Tomec
                 za + Mirana Stupan
                 za + Božidarja Žnidar

PETEK:
25. 11.

sv. Katarina Aleksandrijska,
mučenka

- ob 17.00:  za + iz družin Jošt, Špis in 
Hauptman

SOBOTA:
26. 11.

sv. Valerijan Oglejski, škof

- ob 16.00:  za + Marinko Jerič – 8. dan

- ob 17.00: za + Antona Javernik in 
Toneta

NEDELJA:
27. 11.

1. adventna nedelja
sv. Modest in Virgil, škofa

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za vse Poharčeve, 
Berdnikove in Soršakove


