
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 12. 9.  sv. Marijino ime

ob 7.00:  za + Terezijo, Florjana 
Leskovar in Sabino Jagarinec

T: 13. 9.  sv. Janez Zlatousti, škof

ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

S: 14. 9.  Povišanje sv. Križa,
praznik

ob 7.00:  za + Marijo – obl. in vse iz
družin Jerič, Kramberger in Žnidar

Č: 15. 9.  Žalostna Mati Božja

ob 19.00:  za + Franca Bukovec

P: 16. 9.  sv. Ljudmila, kneginja

ob 19.00:  za + Marijo Onič – 30. 
dan

S: 17. 9.  sv. Robert Bellarmino,
škof

ob 19.00:  za + Franca Majer in 
Vikico Sagadin

N: 18. 9.  25. nedelja med letom,
sv. Jožef Kupertinski, duhovnik

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

SVETNIK TEDNA – 17. september

V prvi polovici 16. stoletja se je v
Montepulcianu v Toskani v številni
družini rodil Robert Bellarmino. Že
mlad je vstopil  v  jezuitski  red.  Po
končanem  študiju  filozofije  je
nastopil službo pridigarja v firenški
stolnici.  Vrhunec govorniške slave
je dosegel v Padovi s pridiganjem v
jezuitski cerkvi. Od tod je leta 1569
moral  oditi  v  Leuven v  Belgijo  za
pridigarja študentom. Tu je bil leta
1570 posvečen v duhovnika.

Šest let kasneje ga je papež Gregor
XIII.  poklical  v  Rim,  kjer  je
naslednjih  12  let  na  Collegium
Romanum reševal težka in sporna
vprašanja. Leta 1596 je izdal "Mali
katekizem  za  ljudstvo",  ki  je
dosegel 400 izdaj in bil preveden v
60 jezikov.

Leta 1596 ga je papež imenoval za
svojega  teologa  in  čez  3  leta  za
kardinala.  Utemeljitev  je  bila  ta:
"Izbrali  smo  tega  moža,  ki  mu
glede  učenosti  ni  enakega  v
Cerkvi."

Nazadnje  je  bival  v  mestu  Kapuo
blizu  Neaplja.  Duhovnikom  je
naročil  pridigati  vsako  nedeljo  in
cerkveni praznik. Vneto je skrbel za
reveže.

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

št. 59,  11. september 2022,  24. nedelja med letom                                          leto II

"IN JE ODPOTOVAL…"

Evangeljski odlomek, izbran za današnjo nedeljo, nam posreduje Jezusovo
priliko o izgubljenem sinu. Ta zgodba naglasi težke posledice greha in na
drugi  strani  veličino  Božjega  usmiljenja,  ki  je  za  vsakogar  klic  k
spreobrnjenju. To je osrednje sporočilo prilike, ki je večkrat izpostavljena.
Zapis zgodbe pa nam omogoča še druge smeri razmišljanja, ki nas lahko
obogatijo s  koristnimi spoznanji.  V odlomku beremo, da je mlajši  sin v
družini nekega dne stopil pred očeta z zahtevo, da razdeli premoženje s
starejšim sinom in mu izroči pripadajoči delež. Oče je tako storil in sin je
svojo doto spravil skupaj. Evangelist pa dodaja: "In je odpotoval v daljno
deželo." (Lk 15,13)

Zakaj je prišlo do izročitve zahtevane dote? Ali  je
bilo pametno, da mu je oče izročil delež imetja? In
še kakšno vprašanje se lahko zastavi.
Dopustimo najprej možnost, da se je ta odrasel sin
doma  počutil  utesnjenega,  da  ni  mogel  zaživeti
samostojnega  življenja.  Morda  so  ga  starši  in
starejši brat preveč imeli za nesamostojnega. Tu in
tam se ta miselnost ponavlja in starejši ne morejo
odstopiti  svojega  položaja  mlajšim.  Zgodi  se,  da
mladi odidejo in domačija ostaja brez naslednikov.

Tu in tam mlad človek, ki  ima  "zvezane roke", pade v odvisnost ali  ne
napreduje,  ampak  zaide  v  životarjenje.  Potrebna  je  prava  modrost  in
razsodnost starejših, da mladim   "  pustijo oditi  "  , ko pride čas za odgovorno  
samostojnost.
Morda  pa  je  sin  hotel  zapustiti  dom  in  svojo  družino  iz  želje  po



ob 10.00:  za + Franca in Frančiško 
Erker ter starše Erker – Rak

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

svobodnjaškem  življenju.  Lahko,  da  si  je  želel  živeti  brez  odgovornosti,

brez  upoštevanja  drugih,  brez  pravil  življenja.  Iz  celotne  zgodbe  lahko
sklepamo, da je bil to nagib za njegov odhod iz očetove hiše. Tudi taka
težnja  ni  znamenje  zrelega  človeka,  ki  bi  bil  sposoben  odgovornega
življenja.  Po  grenkih  izkušnjah  je  moral  priti  do  globljih  in  pravilnejših
spoznanj in je tudi prišel.
Postavlja se tudi vprašanje, ali je bilo pametno, da mu je oče izročil doto in
mu dovolil oditi. Lahko bi ravnal drugače in mu ne bi podaril imetja. Najbrž
ni  šlo  za  naivnost  očeta,  ampak  za  njegovo  zaupanje.  Sina  je  imel  za
odraslega in je pričakoval, da bo doto uporabil za začetek samostojnega in
odgovornega življenja. Tako tudi nebeški Oče računa z nami, ko nam daje
svobodno voljo za naše odločitve, čeprav jo večkrat zlorabimo.
Evangelij,  ki  ga spoznavamo pri verouku in drugih oblikah oznanjevanja,
nam vsem pomaga. Staršem, da bi znali prepustiti mesto mlajšim; mladim,
da  bi  bili  pripravljeni  na  odgovorne  odločitve  in  jih  potrditi  z  dobrimi
dejanji, starejšim pa, da bi mladim zaupali in jim dali zgled poštenega in
plemenitega življenja. Vsi resno vstopimo v novo veroučno in pastoralno
leto in prosimo za Božji blagoslov.

A K T U A L N O

PRESELIL SE JE V NOVO OKOLJE

Večina  nas  ve,  da  se  je  upokojeni  laporski  župnik  Janez  Osvald  1.
septembra 2022 naselil v domu starejših, imenovanem Dom svete Agate
pri  Lenartu  v  Slovenskih  goricah.  Za  tako  odločitev  se  je  odločil  iz
zdravstvenih razlogov, ker je uvidel, da potrebuje redno pomoč in oskrbo,
ki jo nudijo domovi starejših. Vemo, da odločitev za novo okolje bivanja
zanj ni bila lahka, ker je bil navezan na Laporje in svoje nekdanje župljane.
Kot  njegov  naslednik  se  zahvaljujem  vsem,  ki  ste  ga  obiskovali  v
dosedanjem  stanovanju  in  mu  pomagali,  in  vas  vabim,  da  ostanemo
povezani z njim.
Ob napovedi, da se odloča za naselitev v domu, smo nekateri razmišljali o
neke vrste slovesu. Ob pogovoru smo bili mnenja, da neko slovo ne bi bilo

O Z N A N I L A

Z  VEROUČNIMI  SREČANJI
začnemo  jutri,  v  ponedeljek,  12.
septembra.

Ta bodo potekala po urniku, ki je
sestavljen  za  prve  razrede  na
predlog šole:

 1. razred: četrtek ob 12.45

 2. razred: četrtek ob 13.40

 3. razred: ponedeljek ob 12.40

 4. razred: ponedeljek ob 13.45

 5. razred: ponedeljek ob 14.30

 6. razred: ponedeljek ob 14.30

Za  7.  in  8.  razred  še  nimamo
kateheta, ki bi bil pripravljen voditi
verouk za ti skupini.

 9. razred: torek ob 14.30

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima
sejo v ponedeljek, 12. septembra.
K pogovoru se zberemo ob 19. uri.

Vsi  člani  lepo  vabljeni  k

GOD ŽALOSTNE MATERE BOŽJE je
15. septembra. Ta dva spominska
dneva si sledita in nam kažeta na
Jezusa in njegovo žalostno Mater
pri njunem odrešitvenem delu.

Sveta maša je ob 19. uri.

PRIPRAVA  STARŠEV  IN  BOTROV
na krst njihovih otrok je v petek,
16. septembra.

Srečanje  se  začne  ob  17.30  v
župnijski pisarni.

VSESLOVENSKO SREČANJE VERNE
MLADINE v Stični je v soboto, 17.
septembra.



primerno in bi bilo boleče. Sicer ste imeli priložnost zaslužnemu župniku
ob raznih obletnicah in slavjih izraziti spoštovanje in hvaležnost.
Kakor doslej bo gospod Janez vedno dobrodošel na raznih slavjih v župniji,
kolikor mu bodo moči dopuščale in se bo odločil priti v Laporje. V novem
okolju mu želimo dobrega počutja in moči za spopadanje z boleznijo.

sodelovanju.

PRAZNIK  POVIŠANJA  SVETEGA
KRIŽA Cerkev  obhaja  14.
septembra.

Ta  dan  se  močneje  oziramo  na
Gospoda, ki se je iz ljubezni do nas
daroval na križu.

Vsi,  ki  morete, ste ob 7.  uri  lepo
vabljeni k sveti maši.

Tam  se  verni  fantje  in  dekleta
zbirajo  že  40  let,  da  ob  Jezusu
gradijo  svojo  človeško  in
krščansko osebnost.

Mlade  iz  naše  župnije,  ki  vas  to
zanima, tudi letos vabim v Stično.
Prijavite se vsaj do torka.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
12. 9. 2022 – 18. 9. 2022

PONEDELJEK:
12. 9.

sv. Marijino ime

- ob 7.00:  za + Terezijo, Florjana 
Leskovar in Sabino Jagarinec

TOREK:
13. 9.

sv. Janez Zlatousti, škof
- ob 7.00:  za + Frančiško Ploj

SREDA:
14. 9.

Povišanje sv. Križa,
praznik

- ob 7.00:  za + Marijo – obl. in vse iz 
družin Jerič, Kramberger in Žnidar

ČETRTEK:
15. 9.

Žalostna Mati Božja
- ob 19.00:  za + Franca Bukovec

PETEK:
16. 9.

sv. Ljudmila, kneginja
- ob 19.00:  za + Marijo Onič – 30. dan

SOBOTA:
17. 9.

sv. Robert Bellarmino, škof

- ob 19.00:  za + Franca Majer in Vikico 
Sagadin

NEDELJA:
18. 9.

25. nedelja med letom,
sv. Jožef Kupertinski,

duhovnik

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Franca in Frančiško 
Erker ter starše Erker – Rak


