
GODOVI SVETNIKOV IN
MAŠNI NAMENI

P: 5. 9.  sv. Mati Terezija iz
Kalkute

ob 7.00:  za + Nežo Šuster

T: 6. 9.  sv. Zaharija, prerok

ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

S: 7. 9.  sv. Marko Križevčan,
mučenec

ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

Č: 8. 9.  Rojstvo Device Marije,
mala maša – praznik

ob 7.00:  za + Marijo Onič

ob 19.00:  za + Marijo Širovnik

P: 9. 9.  sv. Peter Klaver, misijonar

ob 19.00:  za + Ivana Vovk – obl.

S: 10. 9.  sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik

ob 19.00:  za + Martina Gosak

N: 11. 9.  24. nedelja med letom,
sv. Prot in Hijacint, mučenca

ob 7.00:  za žive in rajne župljane

SVETNIK TEDNA – 10. september

Poleg svetega Nikolaja iz Mire, po
naše  svetega  Miklavža,  poznamo
še svetega Nikolaja Tolentinskega.
Med njima obstaja neka povezava.
Starša Nikolaja,  ki ga tukaj kratko
predstavimo, sta si  v  poznih letih
zakona izprosila milost starševstva
prav na grobu svetega Nikolaja iz
Mire,  zato  sta  mu  dala  za
nebeškega zavetnika sv. Nikolaja.

Rodil se je v kraju San Angelu blizu
Ancone. Že kot deček je rad hodil v
cerkev  in  bral  nabožne  knjige.
Starši so ga dali v izobraževanje v
Tolentino, kjer je poslušal pridige o
minljivosti  tega  življenja.  Ob  tem
se  je  odločil  postati  redovnik.  Z
osemnajstimi  leti  je  naredil  prve
redovne  zaobljube.  Kot  redovnik
se  je  odlikoval  v  ponižnosti,
spokornosti, postu ter v gorečnosti
za  molitev  in  premišljevanje.  Kot
avguštinec je  vsak dan pridigal  in
veliko  spovedoval.  Pogosto  je
doživel  čudovita  spreobrnjenja
spovedancev.

Kadar  je  zapuščal  samostan,  je
obiskoval  bolnike,  jim  podeljeval
zakramente in zbiral miloščino. Do
sebe je bil zelo strog, za kar ga je
Bog nagradil.

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

št. 58,  4. september 2022,  23. nedelja med letom                                            leto II

ZAHTEVNOST EVANGELIJA

Človek se je križa najbrž vedno otepal ali ga je težko sprejemal. Mnogi
sodobniki  pa o križu in  odpovedi še govoriti nočejo,  kaj  šele,  da bi  ga
sprejemali.  V Jezusovem oznanilu, ki velja za vse čase, pa se zahteva po
sprejemanju in nošenju križa kar ponavlja.
Tako sporočilo slišimo tudi v današnjem evangeliju, ko Jezus stopa pred
nas s težko zahtevo. Pravi namreč: "Če kdo pride k meni in daje prednost
svojemu očetu,  materi,  pa ženi  in otrokom, bratom in sestram in celo
svojemu življenju, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in
ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec." (Lk 14,26-27)

Mar moramo res zapostavljati tiste, ki so nam
po krvi in srcu najbližji, da bi bili boljši kristjani?
Ne  gre  za  zapostavljanje  ali  za  zavračanje,
ampak za postavitev stvari na pravo mesto in
pravilno vrednotenje dobrin.
Ljubezen do vsakogar, posebej še do domačih,
je  vsekakor  razpoznavno  znamenje  Jezusovih
učencev.  Lahko  pa  je  ljubezen  do  sočloveka
slepa  in  ni  vzgojna.  Pomislimo  na  primere  v
družini: če je otrokom vse dovoljeno in jim je
izpolnjena sleherna želja,  tudi  muhasta… Taki
bodo  postali  zahtevni,  objestni  in  nemogoči
sopotniki v življenju.

Takih primerov v današnjem času ne manjka. Jezus nas hoče z odpovedjo
ozdraviti sebičnosti in vsega, kar je v nas slabega in nezdravega. Postaviti
življenje samo na človeško modrost in na naša občutja in izriniti Boga ima

http://www.google.com/imgres?q=Jezus+na+kri%C5%BEu&hl=sl&gbv=2&biw=1600&bih=719&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=CohbP0oZFFAO_M:&imgrefurl=http://sl-si.facebook.com/pages/Sveta-Gora/145912492116875?v=app_2347471856&docid=PJr4wYEoZosi-M&w=392&h=391&ei=KThiTsn3Bovc4QSc4uywCg&zoom=1


ob 10.00:  za + Marijo Tomec – obl.
Uredil in razmnožil Župnijski urad

sv. Filipa in Jakoba v Laporju,
 odgovarja Franc Mlakar, župnik

vedno negativne posledice.

Sicer pa Jezusove besede zavračanja sorodnikov ne pomenijo preziranja
ljudi.  So vabilo postaviti Boga na osrednje mesto življenja, potem bo vse
drugo na pravem mestu.

Kdor ljubi človeka skozi Jezusa in njegov evangelij,  ga bo prav ljubil.  To
resnico vedno znova potrjuje naše življenje.

A K T U A L N O

GRE ZA USPEŠNO UVAJANJE V ŽIVLJENJE

Stopamo v novo šolsko in veroučno leto. Verni starši in kateheti imamo
poslanstvo, da otrokom, ki bodo vključeni v veroučno šolo, posredujemo
Jezusov  evangelij,  ki  je  beseda  življenja.  To  delo  želimo  opravljati  z
ljubeznijo  do mladih  v  prepričanju,  da  je  vera  v  Boga  in  vključenost  v
skupnost  verujočih  temeljnega  pomena  za  odgovorno  in  zadovoljno
življenje. Da ta cilj dosegamo, je potrebno naslednje.

 Verska  vzgoja  ne  more  biti  samo  skrb  in  odgovornost  katehetov,
ampak  je  hkrati  naloga  staršev  in  vsega  župnijskega  občestva.  Za
uvajanje v krščanski način življenja človek potrebuje podporo tistih, ki
vero živijo. Naravno okolje za te zglede sta družina in župnija.

 Povezanost  med starši,  kateheti in  skupnostjo.  Blaženi  Slomšek  je
pogosto  poudarjal,  da  pri  vzgoji  otrok  morajo  sodelovati:  družina,
šola in župnija. Kateheta vabiva starše, da dejansko podpirate delo
veroučiteljev  s  tem,  da  prihajate  na  srečanja,  da  skrbite  za  reden
obisk verouka in za izdelovanje domačih nalog ter z otroki obiskujete
vsaj  nedeljsko  in  praznično  mašo.  Naprošava  vas,  da  otroka
spodbujate za sodelovanje in primerno vedenje pri veroučni uri.

 Za  nemoteno  delo  pri  veroučni  uri  je  potrebno,  da  ima  otrok
veroučne priročnike in tudi izdelano domačo nalogo. Stvari za verouk
je potrebno nabaviti na začetku veroučnega leta. Tukaj vas, starši, ne

O Z N A N I L A

OB SLAVJIH in pripravi nanje, ki so
potekala  minuli  dve  nedelji,  se
zahvaljujem vsem,  ki  ste  pri  tem
sodelovali.  Mislim  na  zahvalno
mašo in  blagoslovitev obnovljene
strehe ter na žegnanje v Kočnem.

Hvala  vsem,  ki  ste  počistili
prostore  v  Slomškovem  domu  in
okolico  ter  pripravili  dobrote  za
pogostitev  po  opravljenem
bogoslužju.

Enako  hvala  vsem,  ki  ste  vidno
sodelovali pri zahvalni maši, da je
bila bolj občutena.

Prav  tako  se  lepo  zahvaljujem
vsem, ki ste pripravili praznovanje
Egidijeve  nedelje  v  Kočnem:
najprej sodelujočim pri bogoslužju
in  gospodinjam  za  simbolno
pogostitev po sklepu ob cerkvi.

PRAZNIK  ROJSTVA  DEVICE
MARIJE bomo obhajali  v  četrtek,
8. septembra.

Mala  maša  je  praznik  Marijinega
vstopa  na  oder  človeške
zgodovine,  ki  nagovarja  vernega
človeka. Tako pokažimo tudi letos.

ROMANJE NA PTUJSKO GORO je v
soboto, 10. septembra. Tam bomo
obhajali škofijski molitveni dan za
nove  duhovne  poklice  in  doživeli
sprejem  kandidatov  za  bodoče
cerkvene službe.  Letos pa je naša
navzočnost še bolj "obvezna", saj
smo romarji iz bistriške in konjiške
župnije  naprošeni  za  oblikovanje
molitvenega  shoda.  Tudi  naša
župnija  ima  zadolžitve,  zato  se
pridružimo in jih  radi  sprejmimo.
Prijavite  se  čimprej,  da  lahko
organiziram skupni prevoz.

Po  kosilu  bomo  nadaljevali
romanje  v  župnijah  Dravske
doline,  kar  je  tudi  zanimivo  in
poučno,  da  spoznamo  kraje  in
svetišča  v  njih.  Čeprav  je  pot
krajša, je cena vožnje s kosilom 25
evrov.  Zadnjič  se  namreč  glede
cene stroškov ni izšlo.

VEROUČNO  LETO bomo  začeli  v
ponedeljek, 12. septembra:

 1. razred: četrtek ob 12.45
 2. razred: četrtek ob 13.40
 3. razred: ponedeljek ob 12.40



more nihče nadomestiti, zato vas prosimo za skrb v tej smeri.

 Za otrokovo spoznavanje vere in življenja po njej imajo velik pomen
veroučne  revije.  Zelo  priporočamo:  za  mlajše  MAVRICO,  za  večje
NAJST ali OGNJIŠČE.

Praznična sveta maša je ob 7. uri
in 19. uri.

Lepo vabljeni!

 4. razred: ponedeljek ob 13.45
 5. razred: ponedeljek ob 14.30
 6. razred: ponedeljek ob 14.30
 za 7. in 8. razred še ni kateheta
 9. razred: torek ob 14.30.

   

      



MAŠNI NAMENI V ŽUPNIJI
SV. FILIPA IN JAKOBA 

V LAPORJU
5. 9. 2022 – 11. 9. 2022

PONEDELJEK:
5. 9.

sv. Mati Terezija iz Kalkute
- ob 7.00:  za + Nežo Šuster

TOREK:
6. 9.

sv. Zaharija, prerok
- ob 7.00:  za + Terezijo Jurič

SREDA:
7. 9.

sv. Marko Križevčan, mučenec
- ob 7.00:  za + s. Avrelijo Pavel

ČETRTEK:
8. 9.

Rojstvo Device Marije,
mala maša – praznik

- ob 7.00:  za + Marijo Onič

- ob 19.00:  za + Marijo Širovnik

PETEK:
9. 9.

sv. Peter Klaver, misijonar
- ob 19.00:  za + Ivana Vovk – obl.

SOBOTA:
10. 9.

sv. Nikolaj Tolentinski,
spokornik

- ob 19.00:  za + Martina Gosak

NEDELJA:
11. 9.

24. nedelja med letom,
sv. Prot in Hijacint, mučenca

- ob 7.00:  za žive in rajne župljane

- ob 10.00:  za + Marijo Tomec – obl.


