
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 28. 11.  sv. Katarina 
Laboure,

redovnica

ob 7.00:  za + Ljudmilo Kac

T: 29. 11.  sv. Filomen, 
mučenec

ob 7.00:  za + Romana 
Kronvogel

S: 30. 11.  sv. Andrej, apostol,
zavetnik mariborske

nadškofije

ob 7.00:  za rajne dušne 
pastirje

ob 16.00 na Žabljeku:  za + 
Rudolfa Vajnhandl – 30. dan

Č: 1. 12.  sv. Karel de 
Foucauld,

redovnik

ob 17.00:  za + dr. Jožeta 
Slaček

SVETNIK TEDNA – 2.
december

Na  zgoraj  zapisan  datum
goduje  sveta  Bibijana,  kar
pomeni  polna  življenja,
živahna, živa.

Živela  je  v  prvi  polovici  4.
stoletja.  O  njenem  življenju
imamo  malo  zgodovinskih
podatkov.

Legendarna zgodba je nastala
200 let pozneje, vendar takrat
niso  dvomili  o  resničnosti
njenega obstoja.

Bila  naj  bi  hči  plemenitega
Flavijana  in  Dafroze,  ki  ju  je
zaradi  krščanske  vere
namestnik  cesarja  vrgel  v
ječo.  Mater  je  nato  dal
obglaviti,  oče  pa  je  v
pregnanstvu od vsega hudega
umrl. Ostali sta hčerki Bibijana
in  Demetrija.  Ti  dve  je
namestnik  Apronijan  hotel
pripraviti  k  odpadu.  Mlajša
sestra  je  med  zasliševanjem
od  strahu  in  žalosti  umrla.
Bibijano pa je okrutnež  hotel

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

št. 70,  27. november 2022,  1. adventna nedelja
leto II

NE ŽIVETI SAMO ZA SEDANJI TRENUTEK

Prebral  sem  evangelij  prve  adventne  nedelje  in  prebrano
besedilo  nekoliko  premislil.  Spoznal  sem,  da  nas  ob
evangeljskih besedah Jezus vabi k čuječnosti in k pogledom v
prihodnost. Naravnost povedano,  nas Jezus pripravlja na svoj
drugi prihod, ki se bo zgodil, čeprav ne vemo ne ure ne dneva,
ko  se  bo  napovedano  zgodilo.  Za  nas  je  dobro,  da  večkrat
slišimo  napoved  Gospodovega  prihoda  v  slavi  in  našega
srečanja z njim.

Nemalo ljudi živi predvsem za sedanji
trenutek.  Takim  je  prva  skrb  več
materialnih  dobrin.  Srečo  iščejo  v
karieri,  v  napredovanju  v  službi  in
športu ter raznih užitkih.
Tudi kristjani smo v nevarnosti, da nas
ta  svet  s  svojimi  obljubami  in
dobrinami  tako  pritegne,  da  ne
usmerjamo  svojega  pogleda  k
nebeškim dobrinam. Toda Jezus nas s
konkretnimi  primeri  opozarja,  naj  se
ne  predamo  videzu  brezskrbnosti  in



P: 2. 12.  sv. Bibijana, 
mučenka

– prvi petek –

ob 16.00 na Žabljeku:  za + 
Elizabeto Iršič

ob 17.00:  za + Veroniko Erker 
– obl.

S: 3. 12.  sv. Frančišek 
Ksaver,

duhovnik
– prva sobota –

ob 17.00:  za + Marijo Širovnik

N: 4. 12.  2. adventna nedelja
sv. Barbara, mučenka

ob 7.00:  za žive in rajne 
župljane

ob 10.00:  za + Stanislava in 
Viktorijo Uršič

najprej  oropati,  ker  pa  ni
uspel, jo je privezano k stebru
dal bičati, dokler ni izdihnila.

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

varnosti.
Spomni nas, da so se ljudje veseljačili ob napovedanem potopu
v Noetovem času. Niso resno vzeli napovedi nevarnosti oziroma
klica  k  spreobrnjenju.  A  prišel  je  čas  očiščenja,  ki  je  mnoge
presenetil.
Jezus navede še druge primere človekove zagledanosti v posle
tega sveta, da ljudje niso bili ali ne bodo pripravljeni na srečanje
s Kristusom ob koncu svojega življenja.  Da ne bi  zašli  v  tako
stanje,  nas  Jezus  uči:  "Bodite  pripravljeni,  kajti  ob  uri,  ko  ne
pričakujete, bo prišel Sin človekov." (Mt 24,44) Pripravljenost na
srečanje z  Bogom ne sme postati  neko tesnobno čakanje na
smrt, ampak pošteno življenje, živeto iz vere.

Do te modrosti so se dokopali svetniki, zato so v miru zapustili ta
svet, ker so živeli v prizadevanju, da so izpolnili svoje poslanstvo
v poklicu, ki so ga opravljali, in v stanu, ki so ga živeli.  Njihov
zgled naj nam postane kažipot za naše ravnanje, potem ne bo
bojazni, da bi nepripravljeni stopili pred Boga.

Ne živeti samo za ta trenutek je lahko koristno sporočilo tudi za
naše  odgovorno  življenje  na  tem  svetu.  Vemo,  da  nas  lahko

O Z N A N I L A

VSEM, KI  STE KARITATIVNO
delovali  v  tem  letu  in  zadnji
teden,  izrekam  iskreno
zahvalo.

PRVI  PETEK v  decembru  je
pred  nami.  Sveto  Jezusovo
Srce nas vabi, da pridemo in
zajamemo  iz  studenca
odrešenja.  Hkrati  molimo  za



pritegnejo stvari in način življenja do take mere, da ne moremo
več presoditi, kako bodo neka manj dobra dejanja in odločitve
vplivale na našo prihodnost. Še bolj usodna so dejanja, ki vodijo
v razne oblike zasvojenosti in imajo posledice za vse življenje.

Zelo  koristno  je  urejati  življenje  in  sprejemati  odločitve  s
pogledom  v  prihodnost.  To  nam  bo  pomagalo,  da  bomo
razločevali  med  dobrim  in  boljšim,  med  koristnim  in  bolj
potrebnim,  med  tistim,  kar  nam  prinaša  trenutno  ugodje,  in
tistim, kar bo dalo našemu življenju pravo vrednost in izpolnitev.

Čutimo, kako aktualno je sporočilo tudi današnjega evangelija. V
molitvi  prosimo  Boga,  naj  nam  ga  pomaga  prav  razumeti  in
živeti.

A K T U A L N O

UPORABNOST ADVENTNEGA KOLEDARJA

Tu  ne  gre  za  koledar,  ki  kaže  čas  celega  leta,  ampak  za
pripomoček za bogato preživeti advent in lepo pripravo na božič.
Misijonsko središče Slovenije pripravi in izda drobno knjižico, ki
vsebuje  več  pobud  za  otroke  in  družine,  da  bi  lepo  obhajali
advent in pomagali zlasti otrokom v  misijonih.

V letošnjem adventnem koledarju bomo spoznavali  življenje in
delo blažene Pauline-Marie Jaricot,  ki  je  živela  pred 200 leti  v
Franciji in prizadevno podpirala misijone. Spoznavali bomo delo
in doživetja slovenskih misijonarjev.

Koledar nam po prebranem odlomku svetuje konkretno nalogo.
Vsebuje kartonček, iz katerega bomo lahko naredili hranilnik in
vanj  zbirali  svoje  prihranke  za  pomoč  misijonom.  Knjižico

Posredujem  iskreno
hvaležnost  Nadškofijske
Karitas  Maribor  za  pridelani
krompir  in za krušno žito,  ki
sta  ga  podarila  dva
poljedelca. Bog povrni.

Res  je  lepo  in  potrebno,  če
skupaj  delamo dobro,  kar  je
geslo  letošnjega  Tedna
Karitas.  Zato  zelo  želim,  da
ustanovimo tudi v naši župniji
Karitas.  Tako  bomo  lažje
pomagali  ubogim  in
uresničevali  zgoraj  zapisano
vodilo.

STOPILI  SMO  V  ADVENTNI
ČAS,  ki  je  namenjen  naši
duhovni  pripravi  na  res
doživeto  praznovanje
Jezusovega rojstva.

Iskreno  vas  vabim  k  sveti
maši  tudi  med  tednom,  k
družinski  molitvi  ob
adventnem  vencu  in  ob
pomoči adventnega koledarja
ter  k  delom  ljubezni,  zlasti
pomoči vsem potrebnim.

NA ANDREJEVO (v sredo, 30.
novembra)  se  daruje  sveta

vero in ljubezen v družinah.

PASTORALNI  OBISK
BOLNIKOV in  ostarelih  je
namenjen  duhovni  oskrbi
preizkušanih  župljanov,  ki
težko pridete v cerkev.

Duhovnikov  obisk  pričakujte
ob običajnih urah. Vabim vas,
da  se  pripravite  na  lepo
opravljeno  spoved,  saj  je
advent.

SREČANJE MIKLAVŽA z otroki
bo  na  predvečer  njegovega
godu.  Miklavž nas bo obiskal
v naši cerkvi v ponedeljek, 5.
decembra,  ob  16.  uri. Na
srečanje  ste  vabljeni
veroučenci  in  tudi  mlajši
otroci,  ki  pričakujete  iz
Miklavževih rok darilo.

Kateheta  starše  vabiva,  da
otroka prijavite na srečanje in
prispevate  10  evrov  za
Miklavžev koš.

Naročila  sprejemamo  samo
do 1. decembra.

V ŽUPNIJSKI PISARNI so  na



popestrijo barvne slike in jo bomo še raje vzeli v roke.

Želim, da vsaki družini obogati advent.

maša za rajne dušne pastirje
župnije.  Bogu  se  zanje
zahvalimo  in  molimo  za
njihovo zveličanje.

Udeležbo  imejmo  za
pomembno.

voljo  razni  koledarji  in
Družinska  pratika.  Stvari  so
cenejše kot drugje.

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
28. 11. 2022 – 4. 12. 2022

PONEDELJEK:
28. 11.

sv. Katarina Laboure,
redovnica

- ob 7.00:  za + Ljudmilo Kac

TOREK:
29. 11.

sv. Filomen, mučenec
- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

SREDA:
30. 11.

sv. Andrej, apostol,
zavetnik mariborske nadškofije

- ob 7.00:  za rajne dušne pastirje

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Rudolfa 
Vajnhandl – 30. dan

ČETRTEK:
1. 12.

sv. Karel de Foucauld,
redovnik

- ob 17.00:  za + dr. Jožeta Slaček

PETEK:
2. 12.

sv. Bibijana, mučenka
– prvi petek –

- ob 16.00 na Žabljeku:  za + Elizabeto 
Iršič

- ob 17.00:  za + Veroniko Erker – obl.
SOBOTA:

3. 12.
sv. Frančišek Ksaver, duhovnik

– prva sobota –

- ob 17.00:  za + Marijo Širovnik

NEDELJA:
4. 12.

2. adventna nedelja
sv. Barbara, mučenka

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Stanislava in Viktorijo 
Uršič


