GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI
P: 25. 10. sv. Krizant in Darija,
mučenca
ob 7.00: za + Justino Čeh
v zahvalo Mariji (g. Janez)
T: 26. 10. sv. Lucijan in Marcijan,
mučenca
ob 7.00: za zdravje k brezjanski
Materi Božji
po namenu za srečno smrt
(g. Janez)
S: 27. 10. sv. Sabina Avilska,
mučenka
ob 7.00: po namenu
po namenu Brezmadežne (g. Janez)
Č: 28. 10. sv. Simon in Juda Tadej,
apostola
ob 18.00: za + iz družin Kušar - Pirš
za + sorodnike in za odpustitev
nepokesanih grehov in krivd
(g. Janez)
P: 29. 10. sv. Mihael Rua,
duhovnik
ob 18.00: za + Karla in starše
Brglez
za + Matildo in Franca
Pahič (g. Janez)
S: 30. 10. sv. Marcel, mučenec
ob 18.00: po namenu
v zahvalo Mariji (g. Janez)
N: 31. 10. 31. nedelja med letom,
sv. Bolfenk, škof
ob 7.00: za žive in rajne župljane
ob 10.00: za + Ota Eicheraur
za + Zofijo Šket (g. Janez)

SVETNIK TEDNA –
30. oktober
V krščanskem koledarju sta
zabeležena dva svetnika z imenom
Marcel. Eden od njiju je sv.
Marcel, mučenec, stotnik cesarske
vojske v mestu Tanger v Maroku.
Leta 298 so se morali rimski
častniki udeležiti praznovanja
rojstnega dne v čast cesarja
Dioklecijana. Med pojedino je
Marcel vstal, ker se ni hotel
udeležiti pojedin s poganskimi
daritvami. Odvrgel je vojaška
znamenja in dejal: "Jaz sem vojak
Jezusa Kristusa, večnega kralja.
Preziram vaše lesene in kamnite
bogove ter jih ne častim, ker so
gluhi in nemi maliki."
O njegovem mučeništvu je
ohranjen zapis obsodbe, ki se
zaključi z ugotovitvijo, da se je
Marcel priznal za kristjana in je
vpričo ljudstva žaljivo govoril proti
bogovom in cesarju. Marcel je to
priznal. Po razpravi o njegovi krivdi
je sledila smrt z obglavljenjem.
Svetnik je pred smrtjo dejal
sodniku: "Bog te blagoslovi!"
Poročilo o smrti se sklene:
"Spodobilo se je, da je mučenec
tako šel s tega sveta zaradi imena
našega Gospoda Jezusa Kristusa."
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. 13, 24. oktober 2021, 30. nedelja med letom

leto I

OZDRAVLJENJE S SODELOVANJEM SOPOTNIKOV
Na mizi Božje besede je na 30. nedeljo med letom v tem bogoslužnem
letu poročilo o ozdravljenju slepega Bartimaja. Evangelist zapiše, da se je
ta čudež zgodil na poti, ko je Jezus odhajal iz Jerihe. Nekje ob tisti cesti je
sedel slepi mož, ki je zaznal, da mimo prihaja Jezus, zato je na ves glas
izrekal prošnjo: "Sin Davidov, Jezus, usmili se me." (Mr 10,47) Jezus je
uslišal prošnjo slepega in ga ozdravil slepote.
Tu bi lahko razmišljali o Jezusovi božanski moči, o teži slepote, o bolnikovi
goreči prošnji, …
Tokrat pa se ustavimo ob na videz
postranski navedbi evangelista, ki je
zapisal Jezusovo naročilo spremljevalcem.
Rekel je: "Pokličite ga!" (Mr 10,49) Jezus bi
lahko ozdravil na razdalji nekaj metrov;
lahko bi sam stopil do slepega in storil
čudež. On je mogel sam storiti čudež, a je
v razodetje Božjega znamenja hotel
vključiti ljudi. To dejstvo je poučno in je
vredno, da o njem razmišljamo.
Skušajmo poiskati odgovore na vprašanje, kje vse Bog pričakuje naše
sodelovanje, da razodene svojo moč in ljubezen ter dviga ljudi iz raznih
stisk. Koga in kdaj lahko pokličemo k Jezusu na pot spreobrnjenja, iz
raznih stisk, v katere lahko zapade vsak od nas?
Najprej je dobro pomisliti, kako se mi odzivamo, ko nas kdo povabi k
poglobitvi vere, v Jezusovo bližino, k sodelovanju pri apostolskem delu
Cerkve. Po iskrenem premisleku moramo priznati, da smo lahko v
marsičem v čudni razdalji od Boga ali smo zadovoljni z že doseženim.

Tako stanje ne omogoča polnosti življenja, ki nam ga želi podariti Jezus.
Bodimo vselej veseli, ko nam kdo sporoči: "Jezus te kliče v globlji in
tesnejši odnos."
Nadalje nas takratni Jezusovi spremljevalci s svojim vabilom slepemu
spodbujajo, da posredujemo Jezusovo vabilo svojim sodobnikom. Tudi
danes so mnogi, ki iščejo Boga, ki v svojih stiskah in negotovosti kličejo
pomoči, pa ne vedo, kako bi se približali, ali kako bi se znova vrnili na pot
vere. Jezus od nas pričakuje, da takim posredujemo njegovo vabilo.
Sporočimo jim: Bog te ljubi in te pričakuje, da se mu odpreš; Bog je
usmiljen in ti odpušča, čeprav so se zgodile težke stvari; kljub oddaljitvi
lahko začneš znova. Med tistimi, ki jih je dobro povabiti, so mladi: povejmo
ji/mu: zate molim, povabimo jih k sodelovanju v župniji, pohvalimo jih za
dobre stvari … Spodbudimo za nov začetek koga, ki je zapadel v grešne
navade in dejanja.
Posredovanje Jezusovega vabila v življenje po evangeliju ne sme biti
izrečeno zviška, kakor da smo sami popolni, ne sme biti očitanje grehov in
krivde, ne sme biti ukazovanje. Iz naših besed spodbujanja se mora čutiti
dobronamernost, opogumljanje, predvsem pa posredovanje, da vsakega
človeka kliče sam Jezus, da se mu odpre in približa.

AKTUALNO
BIRMANSKA PASTORALA
V letu, ko se nekateri mladi pripravljajo na prejem svete birme, je dobro,
da nekoliko osvežimo pojem "birmanska pastorala". Izraz pomeni celotno
prizadevanje župnijskega občestva, da bi pripravniki na sveto birmo prejeli
dobro pomoč za osebno odločitev za Kristusa in mogli postati dejavni člani
župnije. Birmanska pastorala pomeni veliko več kot obisk veroučnih
srečanj.
Župnijsko občestvo naj mladim omogoča, da sodelujejo pri maši in v njim
primernih dejavnostih v župniji: postavljanje jaslic, koledovanje, križev pot
… Pripravniki se udeležijo duhovnih vaj oziroma dni duhovne zbranosti.
Pripravniki se predstavijo župniji in pred občestvom izrazijo obljubo dobre
priprave, župljani pa zanje molijo. Nenazadnje birmanska pastorala
zahteva molitev za mlade. Vse, ki verjamete v moč molitve in želite mladim
pomagati na poti osebne vere, naprošam, da pogosto molite za bodoče
birmance.

OZNANILA
ZAHVALO
IZREKAM
vsem
darovalcem v puščico na današnjo
misijonsko nedeljo.
Bog je gotovo vesel vaše podpore
misijonarjem, oni pa so vam
hvaležni za vašo pomoč.
TA TEDEN IMAJO OTROCI premor
šolskega pouka. Zaradi tega tudi ni
veroučnih srečanj. Priporočam, da
vsaj delček tega prostega časa
namenite za izdelovanje domačih
nalog, ki niso bile narejene v
preteklih tednih.

PO NAUKU CERKVE, ki seveda
izhaja iz Božjega razodetja, smo
povabljeni, da na dan spomina
vseh vernih rajnih prejmemo
odpustek in ga darujemo za duše v
vicah. Znani pogoji so: da
opravimo sveto spoved, vredno
prejmemo sveto obhajilo in
molimo po namenu svetega očeta
ter obiščemo grobove.
Kot že rečeno, bom te dni še
posebej na voljo za sveto spoved.
Pridite dovolj zgodaj pred sveto
mašo.

Verouk se nadaljuje v torek po
prazniku vseh svetih.

Kdor želi prejeti zakrament pri g.
Janezu, naj se dogovori z njim.

BLIŽAJO SE DNEVI in ves
november, ko kristjani več molimo
in opravljamo druga dobra dela za
duše v vicah, da bi mogle skoraj
stopiti v luč Božje slave.

PREHOD Z LETNEGA NA ZIMSKI
čas se bo zgodil v noči iz sobote,
30. oktobra, na nedeljo, 31.
oktobra. Spomnim, da je treba
kazalce na uri premakniti za eno
uro nazaj.

Vabim vas, da naročite "molitvene
spomine" za duše v vicah. Na
praznik vseh svetih popoldan
bomo na pokopališču molili za vse,
katerih imena boste predlagali.
Spomine lahko naročite v tem
tednu, zlasti vsak dan po sveti
maši, ko sem gotovo doma. Tudi
preko dne sem na voljo, razen ko
je potrebno nepredvideno iti po
opravkih.

Po tako nastavljenem času bodo
svete maše v jutranjem in
dopoldanskem času ob istih urah.
Večerna sveta maša pa bo od 1.
novembra dalje ob 17. uri.
Bodite pozorni na spremembo.

