
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 26. 9.  sv. Kozma in Damijan,
mučenca

ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

T: 27. 9.  sv. Vincencij Pavelski,
duhovnik

ob 7.00:  za + Justino in Jakoba 
Možina

ob 19.00 na Žabljeku:  za + Mirana
Stupan – 30. dan

S: 28. 9.  sv. Venčeslav, mučenec

ob 7.00:  po namenu

Č: 29. 9.  sv. Mihael, Gabrijel in
Rafael, nadangeli

ob 19.00:  za + Božidarja Žnidar

P: 30. 9.  sv. Hieronim, duhovnik

ob 19.00:  za + Danila Šuster

S: 1. 10.  sv. Terezija Deteta
Jezusa, devica

ob 19.00:  za + Marijo Florjančič

N: 2. 10.  27. nedelja med letom,

SVETNIK TEDNA – 30. september

Z  našo  deželo  in  cerkveno
zgodovino  v  našem  narodu  je
povezan sveti Hieronim, duhovnik
in cerkveni učitelj. Rodil se je okoli
leta 340 v Stridonu, ki je bilo nekje
blizu Pivke ali  v severni Dalmaciji.
Mesto  so  leta  378 do tal  porušili
Zahodni Goti.

Šolal se je v Rimu, kjer je bil tudi
krščen.  Študij  je  nadaljeval  na
raznih  visokih  šolah,  dokler  ga  ni
duhovnik Evagrij zvabil v Sirijo, kjer
je pet let prebil v puščavi. Tako je
Hieronim postal  in ostal menih in
odklanjal visoke cerkvene službe.
V  življenju  se  je  velikokrat  boril
proti skušnjavam, ki  so izhajale iz
let bivanja v Rimu. Premagal jih je
s  trdim  postom  in  vztrajno
molitvijo.

Svetnik  je  znan  po  veliki  ljubezni
do  Svetega  pisma  in  znanju
hebrejščine,  grščine,  latinščine  in
še  drugih  semitskih  jezikov.
Njegovo življenjsko delo je prevod
Svetega  pisma  stare  zaveze  iz
hebrejščine  v  latinščino  in
popravek  prevoda  še  nekaterih
delov nove zaveze. Njegov prevod
imenujemo  Vulgata,  kar  pomeni
ljudski jezik.

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

št. 61,  25. september 2022,  26. nedelja med letom                                          leto II

IZLUŠČIMO ODGOVORE NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kot vemo, je Jezus pogosto uporabljal prilike ali zgodbe iz življenja, da je z
njimi ponazoril svoje oznanjevanje in ga napravil razumljivega. Evangeljski
odlomek, izbran za današnjo nedeljo, nam posreduje zgodbo o bogatašu
in revežu Lazarju. Živela sta drug ob drugem, videvala sta se in poznala
življenje  drug  drugega.  Kljub  temu  je  bogataš  do  konca  življenja  ostal
samovšečen uživač in Lazar siromak, ki je komaj preživel.

Ob taki njuni situaciji, ki se žal dogaja iz časa v čas in iz dežele v deželo, si
postavimo nekatera vprašanja in skušajmo iz zgodbe poiskati odgovore za
pravilno ravnanje.

Zakaj  je  bogatin  bil  pokopan  in  pahnjen  v
nesrečo? Marsikomu pride na misel češ, bil je
bogat  in  obilno premoženje je  bilo  ovira  za
zveličanje. Ta trditev ne drži. Samo bogastvo
ni ovira za sprejem v nebesa.

Zgodba ne govori o bogatinovih goljufijah, o
krivično  pridobljenem  imetju.  Imetje  si  je
pridobil  z  marljivim  delom  in  umnim
gospodarjenjem. Torej ga niso bremenili grehi
kraje, goljufije, lenobe. Ni delal hudega in ni
oškodoval drugih.

Vzrok  njegovega zavrženja  so  grehi  opustitve  dobrega. Svoje  imetje  je
uporabljal le zase, namesto da bi dobrine delil s siromaki.



rožnovenska nedelja
sv. Angeli varuhi

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

ob 10.00:  za + Filipa in Ano Kac

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

 odgovarja Franc Mlakar, župnik

Ob tem sporočilu je vredno razmisliti, ali je dovolj, če ne delamo hudega.
Ali  smo  neoporečni  ljudje  in  kristjani,  če  ne  krademo,  pobijamo,
goljufamo in ne širimo zmot?

Grehi opuščanja dobrega so prav tako zlo, ker povzročajo težke posledice
za  posameznika  in  za  človeško  skupnost. Varujmo  se  grehov  opustitve
dobrega ne samo na materialnem področju,  ampak tudi  na duhovnem.
Manjkrat  govorimo,  saj  je  dobro,  kakor  je,  saj  bodo  to  naredili  drugi.
Spodbujajmo k resničnemu in dobremu, pomagajmo povsod,  kjer  lahko
nekaj izboljšamo.
Tudi ob zveličanju ubogega Lazarja se nam postavljajo vprašanja, na katera
je potrebno iskati odgovore. Med drugim se lahko vprašamo,  zakaj je bil
ubožen Lazar po smrti odnesen v Abrahamovo naročje? Prav gotovo ne
zaradi svoje revščine.  V nebesa je lahko vstopil,  ker v pomakanju ni  bil
nasilen,  ker  ni  goljufal,  kradel  in  se  maščeval.  Krivice  je  zmogel  vdano
prenašati, ker je veroval, da se v drugem življenju situacija spremeni.
Tu je izpostavljeno samo dvoje sporočil iz evangeljskega odlomka. Lahko
nas potrdita za delovanje v pravi smeri, v tem, kar že vemo in skušamo
uresničevati. Pravilni odgovori pa naj nam pomagajo, da ne bomo nasedli
vzorcem  današnjih  bogatinov,  ki  postajajo  uživači.  Stiske  in  morebitna
pomanjkanja pa naj nas ne zagrenijo ali vodijo v nasilje.

A K T U A L N O

V DOBRO OTROKOM

Vsem,  ki  jim  želimo  dobro,  nudimo  razpoložljiva  sredstva,  čas  in
pripomočke,  da bi  lažje  sprejemali  potrebno znanje in  dobivali  pravilne
vzgojne pobude za odgovorno življenje. Tudi v cerkveni skupnosti nudimo
veroučencem poleg veroučnih knjig in delovnih zvezkov revije MAVRICA,
NAJST in OGNJIŠČE ter VODNIK DUHOVNEGA ŽIVLJENJA.
Mavrica je vsebinsko in likovno bogata revija, namenjena otrokom od 1.
do  6.  razreda.  V  mesečniku  so  oddelki  s  poučnim  branjem,  strani  za
razvedrilo in strani, ki jih bogatijo prispevki otrok.

O Z N A N I L A

GLEDE NA SLAB VPIS prvošolcev  v
veroučno  šolo  ponovno  vabim
starše,  ki  nameravate  svojim
otrokom  posredovati  krščansko
oznanilo,  da  začetnike  vpišete  v
prvi razred. To storite  v župnijski
pisarni z osebnim obiskom.
Morda  bo  najlažje,  da  pridete  k
sveti  maši  in  po  njej  vpišete
otroka.
Dobro  bo,  da  to  storite  še  ta
teden, kajti veroučno leto se je že
začelo.

PRED VRATI JE ROMARSKI SHOD
v Beltincih v Prekmurju. Kot je bilo
že objavljeno,  bo tam 8.  oktobra
romarsko  srečanje  Slovencev,
Hrvatov in Madžarov.
Potrebno  je,  da  prav  vsako
povezovalno  dejanje  podpiramo.
Če  se  kdo  še  odloča,  naj  to  še
danes pove.
Organizatorjem  je  do  25.
septembra  potrebno  sporočiti
število udeležencev iz župnije.

NEKATERIM JE ŽE ZNANO, drugim

Vabim  vas,  da  z  razumevanjem
sprejmete to povišanje. Naj zaradi
tega ne  upadejo  naročila  mašnih
namenov.
Hvala za razumevanje.

BLIŽAMO  SE  ROŽNOVENSKEMU
mesecu.  Oktober  je  namenjen
češčenju Matere Božje z molitvijo
rožnega venca.
Vse,  ki  sprejemate vabilo Cerkve,
vabim k skupni molitvi v cerkvi in k
molitvi v družinah.
V cerkvi molimo rožni venec vsak
dan pol ure pred sveto mašo.
Radi se pridružite.



Najst  in  Ognjišče obravnavata  teme,  ki  zanimajo  mlade  in  življenjska
vprašanja  osvetljujejo  z  lučjo  evangelija.  Vsak,  posebej  mlad  človek,
potrebuje jasna stališča pri oblikovanju svoje osebnosti.
Vodnik duhovnega življenja vabi otroke in starše k obhajanju svete maše. V
privlačno urejenem zvezku so pobude za obhajanje praznikov, cerkvenega
leta in za družinsko molitev.
Dragi starši! Kateheta vas vabiva in prosiva, da se oskrbite in bogatite ob
vsebinah navedenih publikacij.

pa ne, da so naši škofje po šestih
letih povišali dar za mašno daritev.
Od  prvega  septembra  predlagajo
vernikom,  da  ob  naročilu  svete
maše darujete duhovniku 23 €. To
je  tudi  edini  redni  duhovnikov
dohodek.

"Nihče, ki vsak dan
moli rožni venec,
ne bo nikoli zašel

na krivo pot."

(sv. Ludvik Montfortski)

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
26. 9. 2022 – 2. 10. 2022

PONEDELJEK:
26. 9.

sv. Kozma in Damijan,
mučenca

- ob 7.00:  za zdravje k brezjanski 
Materi Božji

TOREK:
27. 9.

sv. Vincencij Pavelski,
duhovnik

- ob 7.00:  za + Justino in Jakoba 
Možina

- ob 19.00 na Žabljeku:  za + Mirana 
Stupan – 30. dan

SREDA:
28. 9.

sv. Venčeslav, mučenec
- ob 7.00:  po namenu

ČETRTEK:
29. 9.

sv. Mihael, Gabrijel in Rafael,
nadangeli

- ob 19.00:  za + Božidarja Žnidar

PETEK:
30. 9.

sv. Hieronim, duhovnik
- ob 19.00:  za + Danila Šuster

SOBOTA:
1. 10.

sv. Terezija Deteta Jezusa,
devica

- ob 19.00:  za + Marijo Florjančič

NEDELJA:
2. 10.

27. nedelja med letom,
rožnovenska nedelja

sv. Angeli varuhi

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Filipa in Ano Kac


