
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 29. 11.  sv. Filomen, mučenec 
 

ob 7.00:  za + Elizabeto in Maksa 
Dvoršak 

    za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 
 

T: 30. 11.  sv. Andrej, apostol,  
zavetnik mariborske nadškofije 

 

ob 7.00:  za + Antona Javernik 
        za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 

 

S: 1. 12.  sv. Edmund, mučenec 
 

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj 
v čast Brezmadežni (g. Janez) 

 

Č: 2. 12.  sv. Bibijana, mučenka 
 

ob 17.00:  za + Urbana Golob – obl. 
za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 

 

P: 3. 12.  sv. Frančišek Ksaverij,  
duhovnik 

– prvi petek – 
 

ob 16.00 na Žabljeku:  za + Marijo 
Žišt 
ob 17.00:  za + Roka, Uršulo, 
Mirana in Gizelo Novak                              

        za Božje varstvo (g. Janez) 
 

S: 4. 12.  sv. Barbara, mučenka 
 

ob 17.00:  za + Franca Brence – obl. 
za + p. Jožeta Osvald (g. Janez) 

 

N: 5. 12.  2. adventna nedelja,  
sv. Krispina, mučenka 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Viktorijo – obl. in 
Stanislava Uršič 

za + Pohačeve in sorodnike  
(g. Janez) 

   SVETNIK TEDNA –  
3. december            

 

Leta 1506 se je v Španiji na gradu 
Javier rodil Frančišek Ksaver. Pri 
24. letih je bil že doktor bogoslovja 
in profesor v Parizu. Bil je precej 
častihlepen in ni rad slišal, da je 
potrebno udobje in časti prezirati. 
Ignacij je dejal, da je bil Frančišek 
najbolj žilavo testo, ki ga je kdaj 
gnetel. 
 

Na veliki šmaren 1534 je sedem 
pariških študentov, med njimi 
Frančišek, pod Ignacijevim 
vodstvom naredilo obljubo, da se 
bodo v Sveti deželi posvetili 
apostolskemu delu v uboštvu in 
čistosti. Zaradi vojne med Turki in 
Benečani tja niso mogli 
odpotovati. Tri leta za tem je 
postal duhovnik. 
 

Po potrditvi jezuitskega reda leta 
1540 ga je Ignacij poslal misijonarit 
v Indijo. Po petih letih uspešnega 
dela v Indiji se je leta 1545 napotil 
v Indonezijo in pozneje na 
Japonsko. Želel je priti tudi na 
Kitajsko. Ta načrt mu je leta 1552 
preprečila smrt. 
 

Sveti Frančišek je poučil in krstil na 
desetine tisočev ljudi. Poleg 
svetega Pavla velja za največjega 
misijonarja v zgodovini Cerkve. 
 

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. 18,  28. november 2021,  1. adventna nedelja                                                 leto I  

 

 

STISKA, ZMEDA, TREPET IN BLIŽANJE ODREŠENJA 
 

S temi besedami bi lahko strnili vsebino današnjega evangelija na prvo 
adventno nedeljo. V prvem delu odlomka evangelist posreduje Jezusove 
besede, s katerimi napoveduje minljivost tega sveta in porodne bolečine, 
ko bo Bog ustvarjal "novo nebo in novo zemljo". Napovedano je: "Na 
zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje 
bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar pride." (Lk 21,25-26) 
Nič veselega ni v teh besedah. Najraje bi jih obšli, ker o njih ne bi radi 
razmišljali in se o njih pogovarjali. Lažje se je ustavljati ob lepih napovedih 
in ob brezskrbnem življenju. Prepričan sem, da jih Jezus ni povedal s 
slabim namenom in niso zapisane brez potrebe.  

 

Božji Učitelj nam sporoča, da bo preobrazba 
tega sveta nekaj konkretnega in otipljivega. 
Izginotje obstoječega je potrebno, da more 
nastati nekaj novega. To zakonitost lahko vidimo 
na številnih področjih življenja: listje mora 
odpasti, da lahko drevo spomladi znova ozeleni 
in nadaljuje rast; starša se morata odpovedati 
otrokom, da zapustijo dom in si ustanovijo 
lastno življenje; človek se mora odpovedati 
utečenim vzorcem življenja in dela, da lahko 
sprejme izboljšave in napredek … 

Te in podobne reči so lahko boleče, vendar ne pomenijo propada, ampak 
novo rast in življenje. Stiske, ki jih Jezus napoveduje (vsaj nekatere), lahko 
vidimo skozi vso zgodovino vse do današnjih dni. Doletijo nas na mnogih 
področjih življenja. Mnogo gorja se je zgodilo in se dogaja med narodi. V 
številnih  primerih  pa  je  pomiritev  prišla  po  uničenju  mnogih  življenj  in 



materialnih dobrin. Žal se uresničuje Jezusova napoved: "Na zemlji bo 
stiska med narodi …" 
 

V načetosti narave in stvarstva moremo videti znamenja na soncu, luni, 
zemlji in izumiranju mnogih živalskih in rastlinskih vrst. Lahko se 
spomnimo še vrsto drugih tegob, ki ogrožajo življenje: naravne nesreče, 
nalezljive bolezni, preziranje moralnih načel življenja … 
 

Jezus ni hotel z napovedjo stisk in tegob greniti našega življenja. Ni nam 
želel vzeti volje do življenja in do ustvarjalnosti. Hotel nam je povedati, da 
svet, v katerem sedaj živimo, ni večen, da v nepopolnem in z grehom 
ranjenem okolju ni možna prava sreča. Razumljivo je torej, da Jezus ob 
napovedanih stiskah govori o svojem drugem prihodu, ki bo pomenil 
razodetje popolnega odrešenja. Oznanja namreč: "Zravnajte se in dvignite 
glave, kajti vaše odrešenje se približuje." (Lk 21,28). Hoče nas opogumiti, 
da smo kljub hudemu v njegovih rokah. Pove nam tudi, da gorje ni edino in 
trajno stanje, ker je na križu premagal greh in smrt, zato "dvignite svoje 
glave". 

 

A K T U A L N O 
  

ADVENTNI KOLEDAR 
  

Pred začetkom adventa so veroučenci dobili Adventni koledar, ki ga vsako 
leto pripravlja Misijonsko središče Slovenije. Spodbuda za dobra dela v 
pripravi na božič ni namenjena samo otrokom, ampak vsej družini. Koledar 
ima za vsak adventni večer zgodbo iz življenja izbranega svetnika, vzornega 
misijonarja (letos rajnega p. Miha Drevenška). To preberemo, o tem 
nekoliko razmislimo, se v družini o prebranem pogovorimo in opravimo 
svetovano nalogo. Koristno bo, če za tem vsaj nekaj zmolimo ob 
adventnem vencu. 
 

Knjižica ima vpet trši list, ki ga prepognemo in izdelamo hranilnik. Vanj 
zbiramo prihranke, ki so sad odpovedi nepotrebnim stvarem. Tako zbrani 
denar ob božiču darujemo k jaslicam za lačne in bolne otroke v misijonskih 
deželah. 
 

Lepa spodbuda bo uspela in prinesla sadove v življenju, če boste starši z 
otroki to delali. Katehetje želimo veliko pripravljenosti in veselja ob 
storjenih dobrih delih. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

DEVETDNEVNICA V ČAST  
BREZMADEŽNI se začne na 
Andrejevo. Od torka do praznika 
bomo vsak dan molili vsaj nekaj k 
Brezmadežni za prenovo našega 
življenja in za lepo pripravo na 
praznik. 
Prav in dobro bo, če boste 
prihajali, zato vas iskreno vabim. 
 

PRVI PETEK je posvečen Srcu 
Jezusovemu, ko častimo Božje 
Srce in mu zadoščujemo za svoje 
in tuje grehe. Vabim k obhajanju 
prvega petka. 
 

PASTORALNI OBISK BOLNIKOV je 
na prvi petek v mesecu. Duhovnik 
posreduje svete zakramente 
tistim, ki ne morete v cerkev, pa 
hočete živeti iz Kristusove milosti. 
Ponovno zato izražam svojo 
pripravljenost, da vsakemu, ki to 
želi, prinesem zakramente. 
 

ČEBELARSKI PRAZNIK obhajajo 
marsikje ob godu svetega 
Ambroža (7. 12.), ki je zavetnik 
čebelarjev.  
Letos  bodo v nedeljo, 5. 12., prišli 
ob 10. uri k sveti maši čebelarji iz 
domače okolice. Z udeležbo se 
bodo zahvalili za zdravilen med. Z 
njimi se lahko vsakdo zahvali za 
delo marljivih čebel in za skrbne 
čebelarje. Vabljeni! 

 
 

ADVENTNI ČAS je v cerkvenem 
letu eden od krepkih ali močnih 
časov. V njem smo poklicani, da 
ob pripravi na božič utrjujemo 
svojo vero in poglobimo 
duhovnost. 
Vsakega župljana in družine 
vernikov spodbujam, da bi sprejeli 
spodbude, obnovili molitev, 
versko branje in sodelovanje pri 
sveti maši. 
 

 
 
 
OB TEDNU KARITAS se zahvalim 
tistim posameznikom, ki ste 
prinesli svoj dar za pomoč pri 
karitativnem delu. Prejeto bom 
kmalu odpeljal v zbirno skladišče v 
Maribor. 
Še vedno lahko darujete poljske 
pridelke, čista in uporabna 
oblačila in tudi denarno pomoč.  




