
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 20. 9.  sv. Andrej Kim Tae-gon  
in drugi korejski mučenci 

 

ob 7.00:  za + Ivana Vovk – 8. dan 
 

T: 21. 9.  sv. Matej, apostol  
in evangelist 

 

ob 7.00:  za + Marijo Tomec – 8. 
dan 
 

S: 22. 9.  sv. Mavricij, mučenec 
 

ob 7.00:  za zdravje 
 

Č: 23. 9.  sv. Pij iz Pietrelcine,  
spovednik 

  

ob 19.00:  za + Janeza Robar ter 
starše in sorodnike 
 

P: 24. 9.  bl. Anton Martin  
Slomšek, praznik 

 

ob 7.00:  za + Marjeto Kurnik 
 

ob 19.00:  za Božji blagoslov v 
družini 
 

S: 25. 9.  sv. Sergij Radoneški,  
menih 

 

ob 19.00:  za + Marijo Rak (iz 
Križnega Vrha)  
 

N: 26. 9.  26. nedelja med letom,  
Slomškova in katehetska nedelja 
sv. Kozma in Damijan, mučenca 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00:  za + Marinko Bračič 

   SVETNIK TEDNA –  
22. september            

 

Kristjan Mavricij je bil poveljnik 
tebajske legije, znane po izjemnem 
pogumu. Tako se je imenovala, ker 
je bilo njeno moštvo večji del iz 
dežele Tebaide, ki je bila po 
prebivalstvu odločno krščanska. 
Cesar Maksimijan je poslal 
Mavricijevo legijo z drugimi 
enotami, da bi nastopila proti 
upornemu ljudstvu na ozemlju 
današnje Švice. Ukazal je, naj vsa 
vojska daruje poganskim bogovom 
za zmago in obnovi vojaško 
prisego. Tebajska legija se je 
umaknila daleč v sotesko in s tem 
pokazala, da se daritve noče 
udeležiti. Člani legije so ponovno 
odklonili cesarjev ukaz darovati 
malikom, zato je vladar dvakrat 
zapovrstjo ukazal obglaviti vsakega 
10. vojaka in po nezlomljivi 
zvestobi še vse ostale.   
Pomenljive so besede pogumnih 
vojakov: "Ne moremo! Kristjani 
smo in smo pripravljeni rajši 
umreti, kakor zatajiti pravo vero. 
Če ne bomo zvesti Bogu, kako 
bomo ohranili zvestobo tebi, 
cesar? Najprej smo prisegli Bogu, 
šele potem cesarju." 
 

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik, 
tel. 041 782 904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

št. 8,  19. september 2021,  25. nedelja med letom                                             leto I  

 

 

ALI IN V KAKŠNEM SMISLU JE LAHKO KDO NAJVEČJI? 
 

V današnjem evangeljskem odlomku (Mr 9,30-37) beremo, da je nekega 
dne prišlo med apostoli do prerekanja. Evangelist piše: "Med potjo so se 
pogovarjali med seboj, kdo je največji." (Mr 9,34) Iz nadaljnjih besed v 
odlomku spoznamo, da to pregovarjanje Jezusu ni bilo všeč, ker ni 
ustrezalo resnici. Pri Bogu ni večjih, ni bolj pomembnih in ne bolj 
ljubljenih, ampak smo vsi ljubljeni in sprejeti. Tudi tiste, ki so Boga 
odklonili ali zapadli v težke grehe, Bog ljubi in jim želi preobrazbo. Tako 
Božje ravnanje nam pomaga razumeti dejstvo starševske ljubezni. Če bi 
vprašali mater, ki ima več otrok, kateri od njih ima v njenem srcu prvo 
mesto, bi odgovorila, da ima vse enako rada.  

 

Isto in še v večji meri velja za Boga. V 
njegovem očetovskem srcu je vsak od nas na 
prvem mestu. Pri Bogu ni prvih in zadnjih 
mest, kakor si mi predstavljamo. 
Ljudje se pogosto borimo za prva mesta in 
pogosto doživljamo druge za tekmece. Ta 
skušnjava namreč obstaja in se ji včasih bolj, 
drugič manj uspešno upiramo. Najdemo jo že 
med šolarji v razredu, med pevci, med 
športniki, med delavci in uslužbenci v 
podjetjih, med ljudmi na vasi, tudi med 
duhovniki in redovniki. 

Nihče ni varen pred tovrstnim komolčarstvom. Skušnjava biti prvi in biti 
pomemben ne zadeva samo posameznika, ampak tudi skupine, združenja 
in društva. Zgodi se, da ljudje, ki so povezani v dejavnostih in veliko 
dobrega storijo, dobijo občutek, da so boljši, pomembnejši in prvi. 



Taka miselnost in ravnanje ni evangeljsko in ni v skladu z Jezusovim 
učenjem ter ne vodi v zadovoljstvo. 
 

Zaradi tega je za vsakogar aktualen Jezusov pouk, ki nam ga daje z 
besedami: "Če hoče kdo biti prvi (ali tekmovati), naj bo vsem služabnik in 
med vsemi zadnji." (Mr 9,35) To je smer Jezusovega učenca in kristjana!   
 

Morda se kdo sprašuje: "Kdo se bo toliko ukvarjal sam s seboj?" Zgled so 
nam svetniki, ki so preverjali svoje ravnanje, zato jih je Bog lahko oblikoval 
v umetnine življenja. Končno je preverjanje samega sebe potrebno, da se 
bomo manj trudili za svoj "imidž" in se bolj usmerili v službo drug 
drugemu. S tem bomo veliko storili za svojo duhovno rast in za dobro 
skupnosti,  kateri pripadamo. Ob tem bomo postajali veseli drug drugega 
in njegovega napredovanja in tistega deleža, ki ga bližnji lahko prispeva v 
blagor občestva. 
 

V tej smeri nas vzgaja in poučuje Jezus. V dobro nam bo, če bomo njegov 
pouk sprejeli in ga prizadevno uresničevali. 

 

A K T U A L N O 
 

VODNIK DUHOVNEGA  ŽIVLJENJA 
 

Tako se imenuje eden od priročnikov, ki ga ima vsak veroučenec in njegova 
družina. Priročnik otroka in družino spodbuja k molitvenemu življenju, k 
sodelovanju pri sveti maši in drugim držam kristjana. 
 

Neredki njegov pomen zožijo na kontrolo obiska maše, kar je zgrešeno in 
zelo okrnjeno. Na tem mestu vam želim kratko predstaviti koristnost tega 
pripomočka. 
 

 Vodnik spodbuja družino k dejavnemu sodelovanju pri sveti maši in 
vabi, da na ustrezno mesto namestite nalepko in na črte ob njej 
napišete odgovor na vprašanje. Tako vsaj nekoliko obnovite evangelij. 

 

 Vabi in ovrednoti mesečno sveto spoved. Ta zakrament nas kliče k 
poboljšanju in nam daje moč za novo življenje. 

 

 Vodnik nas vabi, da tudi med  tednom vsaj kdaj pa kdaj pridemo k sveti 
maši, posebej na pomembne dneve, družinske in osebne praznike. 

 

 Ima oddelek za "recept", ki vabi k razmišljanju, novim spoznanjem in 
nam pripravlja nagrado. Katehetje vas spodbujamo, da vodnik 
upoštevate v svoje dobro. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 

GOD BL. ANTONA MARTINA za 
nas ni samo navaden dan, ampak 
praznik, ki ga naj ne bi obhajali le v 
bogoslužnem smislu, ampak z 
udeležbo pri sveti maši. Kristjani in 
drugi ljudje odprtega srca 
pokažimo, da je Slomšek naš 
svetnik, ki nam je v marsičem 
zgled in priprošnjik. 
V petek, na njegov praznik, bo 
sveta maša ob 7. uri in ob 19. uri. 
Ta ponudba je zato, da bi nas vsaj 
nekaj lahko prišlo. 
 

SPOVEDOVANJE veroučencev in 
drugih bo vsako četrto soboto 
med 9. in 10. uro. K rednemu 
prejemanju zakramentov nas vabi 
Vodnik duhovnega življenja, še 
bolj pa potreba, da se pri Jezusu 
rešimo bremena grehov in živimo 
v prijateljstvu z njim. Poleg večjih 
spovedi vam bom na voljo vsak 
mesec v navedenem času. Otroke 
vabim, da pridete, starše pa 
prosim, da jih spodbudite. 
 

KDOR MAVRICO BERE, 
SE DOBRE STVARI UČI. 
TAKEMU JEZUS SRCE OBLIKUJE, 
DA LAŽJE LEPO ŽIVI.  
Zaradi tega vse starše vabim in 
naprošam, da svojim otrokom v 
prvih razredih naročite lepo in 
koristno revijo, jo z njimi berete, 
in spodbujate k branju. 

 KATEHETSKA NEDELJA bo pri nas 
povezana s Slomškovo nedeljo, ki 
bo 26. septembra.  
Vse veroučence in starše vabimo k 
sveti maši ob 10. uri, da skupaj 
prosimo za Božji blagoslov v 
šolskem in veroučnem letu. To naj 
se pokaže v sodelovanju pri maši. 
Blagoslov šolskih torb in nekaj 
priročnikov v njih bo zunanje 
znamenje, da Boga kličemo v naše 
delo.  
Katehetje vas vabimo, da 
prinesete torbe k blagoslovu. 
 

VEROUK ZA PRVI RAZRED se bo 
lahko začel, ko bo vsaj nekaj otrok 
vpisanih v veroučno šolo.  
Njihove starše že v tretje vabim, 
da prvošolce v župnišču prijavite k 
verouku. 
 

POPRAVLJEN URNIK VEROUKA 
PRVI RAZRED: četrtek ob 12.40 
DRUGI RAZRED: četrtek ob 13.40  
TRETJI RAZRED: ponedeljek ob 
13.45 
ČETRTI RAZRED: torek ob 13.50 
PETI RAZRED: torek ob 15.00 
ŠESTI RAZRED: ponedeljek ob 
14.30 
SEDMI RAZRED: četrtek ob 14.45 
OSMI RAZRED: petek ob 14.45 
DEVETI RAZRED: petek ob 15.30 
DOBRODOŠLI V NAŠI VEROUČNI 
ŠOLI! 




