
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 1. 11.  Vsi sveti, slovesni praznik 
 

ob 7.00:  za + Ivana Vovk 
ob 10.00:  za + Filipa Erker ter 
Elizabeto, Pavla in Janeza Rak 
                  v dober namen (g. Janez) 
ob 14.00 na pokopališču:  za žive 
in rajne župljane 
 

T: 2. 11.  Spomin vseh vernih  
rajnih 

 

ob 7.00:  za verne duše 
ob 8.00 v Kočnem:  za + Matildo in 
Franca Pahič 
ob 16.00 na Žabljeku:  za + Zofijo 
Šket – 8. dan 
ob 17.00:  po namenu sv. očeta 
                   po namenu (g. Janez) 
 

S: 3. 11.  sv. Viktorin Ptujski, škof 
 

ob 7.00:  za rajne iz Laporja in 
Hošnice 
po namenu Brezmadežne (g. Janez) 
 

Č: 4. 11.  sv. Karel Boromejski,  
škof 

 

ob 17.00:  za + Angelo Petrovič in 
vse rajne Petrovič in Ivančič 
         za + Marijo Gozdnik (g. Janez) 

 

P: 5. 11.  sv. Zaharija in Elizabeta,  
starša Janeza Krstnika, prvi petek 

 

ob 17.00:  za žive sorodnike, za 
spreobrnjenje in življenje po Božji 
volji 
                   za dobrotnike (g. Janez)      

   S: 6. 11.  sv. Lenart, opat,  
prva sobota 

 

ob 17.00:  za zdravje družin Golob, 
Žnidaršič in Možina 

 za + Marjana Arh (g. Janez) 
 

N: 7. 11.  32. nedelja med letom,  
zahvalna nedelja 

sv. Engelbert, škof 
 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
ob 10.00:  za + Marijo Tomec 
       za + Slavka Kovač in vse Ogrinc  

(g. Janez) 
 

SVETNIK TEDNA – 6. november            
 

Plemiškima staršema na dvoru 
frankovskega kralja Klodvika se je v 
začetku 6. stoletja rodil sveti Lenart. 
Že v mladosti se mu je odpirala s 
častmi posuta življenjska pot. Bog pa 
ga je namenil za druge naloge. Škof 
Remigij ga je poučil v krščanski veri, ki 
ga je tako prevzela, da se je dal krstiti 
in odpovedal plemiškim častem. Z 
zglednim življenjem je poganske 
plemiče pridobil za krščansko vero. 
Na podarjenem zemljišču je kmalu 
zrastla cerkev in samostan. V njej je 
Lenart opravljal opatovsko službo.  
Posebej se je trudil za spreobračanje 
jetnikov. Priskrbel jim je zaposlitev ter 
tako obvaroval brezdelja in povrnitve 
v stare grehe. 
Sveti Lenart velja za zavetnika jetnikov 
in ga pogosto upodabljajo z razbitimi 
verigami. Častimo ga kot priprošnjika 
za zdravje pri živini. 

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. 14,  31. oktober 2021,  31. nedelja med letom                                                leto I  

 

 

SRCE VSEH ZAPOVEDI 
 

V današnjem evangeljskem odlomku je Jezusov sogovornik neki pismouk. 
Ljudje s tem nazivom so se posebej ukvarjali s proučevanjem Svetega 
pisma in ga v marsičem enostransko in tudi napačno razlagali. Po njihovi 
"zaslugi" so se množile zapovedi in prepovedi, da je bilo težko prepoznati 
pomembnost in pristnost določila in presoditi, kaj je Božje sporočilo in kaj 
človeški dodatek. Tako razumemo, da je eden od pismoukov Jezusa 
vprašal: "Katera je prva med vsemi zapovedmi?" (Mr 12,28) Jezusov 
odgovor je zelo jasen in vsakomur razumljiv. 

 

Gospod preseneča tudi v tem, da ni iz 
množice izluščil nekaj zapovedi in jih nekoliko 
razvrstil. On je v bistvu vse zapovedi združil v 
eno, ki kaže v navpično in vodoravno smer. 
Navpično smer kažejo besede: "Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso 
dušo in vsem mišljenjem in z vso močjo." 
Vodoravna smer, naš odnos do sočloveka, pa 
je opredeljena z besedami: "Ljubi svojega 
bližnjega kakor sam sebe." (Mr 12,30-31)  

Kaj to morda pomeni, da desetere zapovedi niso potrebne? Jezus jih z 
razglasitvijo zapovedi ljubezni ni razveljavil, saj jih na drugem mestu v 
evangeliju razglasi za potrebne in pove, da nas vodijo v življenje. Desetere 
Božje zapovedi nas učijo pravega odnosa do Boga in do ljudi. Opominjajo 
nas, da spoštujemo temeljne vrednote življenja kot so življenje, zdravje, 
telo, pravica do osebne lastnine. Vsaj z nekoliko resnicoljubnosti in 
iskrenosti lahko vsak uvidi potrebnost Božjih zapovedi. Vse to je vedel in 
cenil tudi Jezus, zato je Božje zapovedi ohranil in vgradil v svoj evangelij. 



Maramo pa vedeti, da je Jezus z razglasitvijo dveh največjih zapovedi hotel 
opozoriti na prvenstvo Božje postave in na bistvo življenja po veri.  Ljubiti 
Boga z vsemi sposobnostmi in bližnjega kakor samega sebe je temelj 
našega življenja in delovanja, če naj odsevamo svojo bogopodobnost. 
Poleg tega izpolnjevanje vseh drugih zapovedi postane zaslužno in dobiva 
svojo polnost, če jih živimo z ljubeznijo. Praznovanje Gospodovega dne in 
biti pri maši brez ljubezni je zgolj izpolnjevanje predpisa in ne more biti 
češčenje Boga in delo za svoje posvečenje. Varovati svoje življenje in 
življenje drugega zaradi kazni in drugih težkih posledic brez spoštovanja in 
ljubezni do bližnjega bi bil strah pred trpljenjem. Biti pravičen in pošten 
brez ljubezni bi lahko postalo sebično prizadevanje za lasten ugled pred 
javnostjo. Razmišljanje v tej smeri nam kaže, da izpolnjevanje zapovedi in 
predpisov izgubi pravo vrednost, če jih ne izpolnimo z ljubeznijo. Jezus nas 
v odgovoru pismouku uči, da je izpolnjevanje dveh največjih zapovedi srce 
vsake zapovedi. Le takrat, ko skušamo vse delati in živeti z ljubeznijo, 
bomo hkrati izpolnjevali obe zapovedi, ki imata prvo mesto med vsemi. 
Danes je tudi žegnanjska nedelja, ko obhajajo obletnico posvetitve cerkve, 
ki zaradi zgodovinske oddaljenosti ne poznajo datuma posvetitve. Ta 
praznik naših svetišč je priložnost, da poživimo zavest potrebnosti 
bogoslužij v cerkvah. Prvi Božji zapovedi ne moremo uresničevati iz sebe, 
ampak s pomočjo Božjih darov, ki jih prejemamo v svetiščih. Le radi se 
zbirajmo v svoji cerkvi. 

 

A K T U A L N O 
 

REŠUJMO DUŠE IZ VIC 
 

Naslov je treba pravilno razumeti, ker velja le v določeni meri. Jezus je 
namreč edini odrešenik človeka, mi pa smo njegovi sodelavci. On je rešitev 
duš iz vic vezal na naše molitve in druga dobra dela.  
Očiščenje duš v vicah podpiramo na konkretne načine. Tukaj spomnim na 
dve obliki dobrih del: molitveni spomini, ki jih molimo na praznik vseh 
svetih na pokopališču. Pri tej molitvi prosimo za vse tiste, ki jih imenujemo 
po imenu, kakor ste ob naročilu predlagali. To je hvalevreden način 
molitvenega spomina, ki ga ohranjamo in skušamo ponotranjiti. Sicer je 
ves november posvečen molitvi za rajne. Kakor marsikje drugje bom vsako 
sredo v novembru maševal za rajne iz treh vasi, ki bodo sproti imenovane. 
Ta maša bo posebej namenjena za umrle, za katere nihče ne moli. Prosim 
vas, da vsaj tisto sredo pridete k maši za "pozabljene" iz svoje vasi. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

PREHOD Z LETNEGA NA ZIMSKI 
ČAS smo opravili pred današnjo 
nedeljo. Kazalce na uri je bilo 
potrebno prestaviti eno uro nazaj, 
da se bomo prav orientirali.  
 

Jutranje in dopoldanske maše 
ostanejo ob isti uri. Večerno 
bogoslužje pa je do svečnice ob 
17. uri. 
 
VSI SVETI je velik in lep krščanski 
praznik. S praznovanjem smo 
povezani z vsemi, ki so že pri 
Bogu, in poživljamo vero in 
upanje, da so nebesa naš edini cilj 
življenja. Prav je, da vsaj kristjani 
praznik imenujemo s pravim 
imenom! 
 

Urnik bogoslužja je sledeči: 
- v župnijski cerkvi je sveta maša 

ob  7. uri in ob 10. uri, 
- na pokopališču je sveta maša ob 

14. uri, vabim vas, da stoje ob 
grobu zbrano sodelujemo pri 
sveti daritvi za rajne, 

- po sveti maši so molitveni 
spomini za vse, ki ste jih naročili, 

- zaključimo z uradno molitvijo za 
rajne in blagoslovitvijo  grobov. 

 

Veliki zvon bo zvonil ob 17. uri v 
spomin na rajne, nas pa vabil k 
molitvi. Ob isti uri se začne v 
cerkvi molitev rožnega venca za 
duše v vicah. 

 
 

Lepo vabim k skupni molitvi. Tisti, 
ki ne morete v cerkev, se doma 
zberite k molitvi in se v duhu 
pridružite. 
 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 
obhajamo 2. novembra, ko se z 
bogoslužjem povezujemo z vsemi, 
ki se morajo očiščevati za vstop v 
nebesa. Vsak duhovnik v pastorali 
opravi tri svete maše po različnih 
namenih, kar je tudi klic, da se 
verni pridružite. 
 

V župnijski cerkvi je sveta maša ob 
7. uri in ob 17. uri. 
V Kočnem mašujem ob 8. uri. 
Na Žabljeku je sveta daritev ob 16. 
uri. 
 

Z udeležbo pokažimo krščanski 
odnos do rajnih. 
 
V SREDO, 3. novembra, je ob 7. uri 
sveta maša za rajne iz Laporja in 
Hošnice. 
 
NA PRVI PETEK počastimo  sveto 
Jezusovo Srce. Bolnike, ki doma 
prejemate zakramente, obiščem 
ob običajnem času. 
 
ZAHVALNA NEDELJA nas vabi k 
zahvali Bogu in dobrim ljudem. 
Tudi mi obdarujmo s svojimi 
pridelki revne preko Karitas. 




