
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 19. 9.  sv. Januarij, škof

ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

T: 20. 9.  sv. Andrej Kim Tae-gon,
duhovnik

ob 7.00:  za + Nežo Šuster

ob 19.00:  za + Elizabeto Iršič

S: 21. 9.  sv. Matej, evangelist

ob 7.00:  za + Srečka Divjak

Č: 22. 9.  sv. Mavricij, mučenec

ob 19.00:  za + Slavico Papež

P: 23. 9.  sv. Pij iz Pietrelcine,
redovnik

ob 19.00:  za + Marijo Tomec in 
vse iz družine Tomec

S: 24. 9.  bl. Anton Martin
Slomšek, škof

ob 7.00:  za + Marijo Onič

ob 19.00:  za + starše Bukovec

N: 25. 9.  26. nedelja med letom,
Slomškova in katehetska nedelja

SVETNIK TEDNA – 21. september

Sveti Matej, evangelist in apostol,
je svetopisemska osebnost.

Poznamo  ga  kot  Jezusovega
apostola  in   pisatelja  Jezusovega
življenja in  dela.  Preden je  postal
Jezusov  učenec  je  bil  mitničar,
pobiralec davkov. Judje so tovrstne
uslužbence  prezirali,  ker  so
nekateri  svoje  delo  opravljali
oderuško  in  krivično.  Matejeva
mitnica  je  bila  v  Kafarnaumu  in
tam  je  zaslišal  Jezusovo  vabilo:
"Hodi  za  menoj."  Matej  je  na  te
besede  zapustil  mitnico  in  postal
njegov učenec.

Preden je  Matej  po  Gospodovem
vnebohodu odšel oznanjat Jezusa,
je  za  judovske  spreobrnjence
opisal  Jezusovo  življenje  in  dela.
Nekateri  menijo,  da  je  Matej
skrbno zbiral in zapisoval Jezusove
besede,  ki  so  bile  podlaga  za
evangelij, ki  ga  je  zapisal  drug
pisatelj.  S  tem  njegova  vloga  pri
posredovanju Jezusovega nauka ne
izgubi vrednosti.

Stara poročila povedo, da je Matej
pozneje misijonaril v Perziji, Siriji in
tudi  Mezopotamiji,  kjer  je  umrl
mučeniške smrti.

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

št. 60,  18. september 2022,  25. nedelja med letom                                          leto II

VERO JE TREBA ŽIVETI V JAVNEM ŽIVLJENJU

Ob  branju,  poslušanju  in  premišljevanju  današnjega  evangelija
spoznavamo, da vere ne moremo živeti samo v skritosti doma ali cerkve.
Tudi v naši domovini so bili oblastniki, ki so dopuščali izražanje vere le v
zasebnem življenju vernika. Vera, živeta v javnosti, je bila moteča, zato
mnogi zaradi položaja in javnih služb niso smeli sodelovati pri bogoslužju v
domači cerkvi in ne vključiti otrok v veroučni proces. Po demokratičnih
spremembah ni  več prepovedano javno izražati svojo vernost.  Stara in
napačna miselnost pa se je globoko zarila v jedro mnogih ljudi. Pogosto je
pri  ljudeh čutiti zadrego javno izražati svojo vernost v javnem življenju
tudi  zaradi  pikrih  in  posmehljivih  pripomb  iz  ust  nevernih  ali  drugače
vernih.

Jezus  pa  na  mnogih  mestih  govori,  da  je  vero
treba živeti v vseh okoliščinah življenja in tudi v
javnosti pokazati, v koga verujemo. Med drugimi
mesti  v  evangeliju  tudi  v  današnjem  odlomku
Jezus kaže na to zahtevo. Tu ne govori o molitvi, o
udeležbi  pri  svetih  obredih  in  branju  Svetega
pisma,  ampak  o  odgovornem  ravnanju  z
materialnimi dobrinami. To vključuje tudi skrb za
sodelovanje  z  milostmi,  ki  nam  jih  Bog  daje  za
naše posvečenje in zveličanje.

Jezus govori o zvestobi v vsakdanjih stvareh, in to o zvestobi "v malem",
to  pomeni  o  zvestobi,  ki  ni  vsem  znana  in  s  katero  se  ne  moremo
ponašati. Evangeljsko besedilo meri  na zvesto in preudarno ravnanje s
snovnimi dobrinami, kot so denar, premoženje, stvari, ki so nam dane v



sv. Sergij Radoneški, menih

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Ivana in Veroniko 
Vovk

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

upravljanje.

Neredko pride skušnjava, češ te malenkosti niso pomembne, zato jih ni
potrebno vzeti resno. Večkrat je prisotna miselnost: saj to se ne splača, to
lahko  obidemo,  to  ni  tako  pomembno  upoštevati.  Prav  zvestoba  in
poštenost v preprostih malenkostih izraža človekovo veličino in je podlaga,
da takim lahko zaupamo večje dobrine in zahtevne službe.

Dobro pa je spomniti na zvestobo v malih stvareh v duhovnem smislu. Gre
za  zvestobo  preprostim  dobrim  spoznanjem  in  navdihom  ter  za
prizadevanje, da jih uresničimo. Pomislimo na zvestobo vsakdanji molitvi
in  vsaj  nedeljski  in  praznični  maši,  na  zvestobo  v  vsakdanjem
premagovanju skušnjav. V zvestobi tem stvarem se oblikuje človek, ki mu
lahko zaupamo večje naloge tako v cerkvenem kot v svetnem življenju.
Kajti kdor v malem ni bil zanesljiv in trden, mu ni mogoče zaupati težjih
nalog in položaja na odgovornih mestih.

Razmišljanje v tej smeri nas pripelje do spoznanja, kako vera posega v vsa
področja našega vsakdanjega življenja. Pristne vere ni mogoče živeti in jo
ohraniti v zasebnem življenju in v skritosti svojega doma. Pristna vera mora
oblikovati celotno naše življenje in sooblikovati okolje ali pa je ni!  S tem
kristjan v celoti služi Bogu.

A K T U A L N O

BARVNO OKNO V CERKVI

Od začetka julija lahko vidimo v cerkvi barvno okno s podobo blaženega
Antona Martina Slomška, ki je zamenjalo dotedanjo zasteklitev. Načrtovali
smo, da bo zlatomašnik Emil Dreo ob slavju blagoslovil podobo v oknu, kar
pa zaradi bolezni ni bilo mogoče. To pridobitev je spodbudilo več razlogov.
Med drugim: močna sončna svetloba je zahtevala namestitev senčil, ki pa
za  cerkveni  prostor  niso  primerna  (g.  Janez  in  Varstvo  za  kulturno

O Z N A N I L A

STOPILI  SMO  V  SLOMŠKOV
TEDEN, ki nam nudi priložnost, da
ga  bolj  spoznamo,  se  mu
priporočamo  in  pripravimo  na
njegov  praznik.  Geslo  letošnjega
praznovanja  je  izraženo  v
besedah:  blaženi  Anton  Martin,
prosi za nas.
Naročeno  je,  da  vsak  dan  ob
Slomškovih  mislih  na  prejeti
zgibanki  in  besedilu  molitve
prosimo za nove duhovne poklice.
Ves teden ste lepo vabljeni k sveti
maši.

NA PRAZNIK ANTONA MARTINA v
soboto, 24. septembra, bo minilo
160 let  od telesne smrti velikega
pastirja  Slovencev.  Na  praznik  v
naši deželi bo sveta maša ob 7. uri
in ob 19. uri.
Lepo vabljeni!

KATEHETSKO NEDELJO obhajamo
25. septembra in jo povezujemo s
Slomškovo nedeljo.
Ta  dan bomo povezani  kateheta,
starši  in  veroučenci  v  molitvi  k

BLAGOSLOV ŠOLSKIH
NAHRBTNIKOV in  nekaj
priročnikov  je  lepo  in  vidno
znamenje,  da hočemo svoje delo
priporočiti dobremu Bogu.
Radi  prinesite  k  blagoslovu nekaj
teh šolskih potrebščin.

SVETA  MAŠA na  začetku
veroučnega  leta  ni  namenjena
samo  staršem  in  šoloobveznim
otrokom,  ampak  tudi  vernim
srednješolcem.
Tudi vas, fantje in dekleta, vabim k
sodelovanju.

PRIMERNA  KOLIČINA  CVETJA
pripomore  k  prazničnosti
bogoslužja,  ki  ga  obhajamo  v
cerkvi.
Ponovno naprošam gospodinje, ki
na  vrtu  gojite  tudi  cvetje,  da
malenkost  iz  svojega  vrta  tu  in
tam podarite za okras svetišča.
Tiste,  ki  ste  pripravljene  kaj
odstopiti,  vabim,  da  podarjene
cvetove  prinesete  v  župnišče  do
petka zvečer.



dediščino).

Za izdelavo vitraja smo pridobili soglasji iz Varstva za naravno in kulturno
dediščino  in  od  Umetnostne  komisije  Nadškofije  Maribor.  Stroške  ni
poravnala župnijska blagajna, ki je to leto precej obremenjena. Sredstva
smo zbrali  trije duhovniki.  Upokojeni župnik Janez je prispeval delež od
prodanega vozila. Bodimo mu hvaležni. Ti darovalci za lepo okno so lahko
spodbuda za sodelovanje pri nadaljevanju tega projekta.

Svetemu Duhu, da nas podpira pri
posredovanju vere drug drugemu,
posebej mladim.  Otroke in starše
kateheta  vabiva,  in  če  je  treba,
prosiva, da pridete k sveti maši ob
10.  uri,  da  bomo  skupaj  prosili
Božjega blagoslova.

Še boljše je, da kdo cvetje postavi
v vaze ali ikebane. Na ta način bo
krašenje bolj raznoliko.
Hvala.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
19. 9. 2022 – 25. 9. 2022

PONEDELJEK:
19. 9.

sv. Januarij, škof
- ob 7.00:  za + Romana Kronvogel

TOREK:
20. 9.

sv. Andrej Kim Tae-gon,
duhovnik

- ob 7.00:  za + Nežo Šuster

- ob 19.00:  za + Elizabeto Iršič

SREDA:
21. 9.

sv. Matej, evangelist
- ob 7.00:  za + Srečka Divjak

ČETRTEK:
22. 9.

sv. Mavricij, mučenec
- ob 19.00:  za + Slavico Papež

PETEK:
23. 9.

sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik

- ob 19.00:  za + Marijo Tomec in vse iz 
družine Tomec

SOBOTA:
24. 9.

bl. Anton Martin Slomšek, škof

- ob 7.00:  za + Marijo Onič

- ob 19.00:  za + starše Bukovec
NEDELJA:

25. 9.
26. nedelja med letom,

Slomškova in katehetska
nedelja

sv. Sergij Radoneški, menih

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Ivana in Veroniko 
Vovk


