
GODOVI SVETNIKOV IN         
MAŠNI NAMENI 

 

P: 6. 9.  sv. Favst, mučenec 
 

ob 7.00:  za + Štefana Vele – 30. 
dan 
 

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

 

ob 7.00:  za + Antona Javernik 
 

S: 8. 9.  ROJSTVO DEVICE MARIJE  
mala maša, praznik 

 

ob 7.00:  za + Justino Čeh 
 

ob 19.00:  za + Anico Uršič 
 

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

ob 19.00:  za + Franca Brumen 
 

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

 

ob 19.00:  za + Marijo Tašner 
 

S: 11. 9.  sv. Prot in Hijacint,  
mučenca 

 

ob 19.00:  po namenu 
 

N: 12. 9.  24. nedelja med letom,  
Marijino ime 

 

ob 7.00:  za žive in rajne župljane 
 

ob 10.00:  za + Karla in Marijo 
Majer 
                  za + Antona in Marijo 
Hajšek (g. Janez) 
 

   SVETNIK TEDNA –  
10. september            

 

Današnjega svetnika, svetega 
Nikolaja Tolentinskega, so starši 
izprosili na grobu sv. Nikolaja 
(Miklavža) v Bariju. Zaradi tega so 
mu dali ime po godovnjaku 6. 
decembra. Rodil se je v poznih 
letih zakona. 
 

Rodil se je v San Angelu južno od 
Ancone. Že kot deček je rad hodil v 
cerkev in bral nabožne knjige. 
Starši so ga poslali v mesto 
Tolentino. Tu je med misijonom 
poslušal pridigo o minljivosti tega 
sveta. Odločil se je postati 
redovnik in pri 18. letih izrekel 
redovne zaobljube.   
 

Kot menih se je odlikoval v 
poslušnosti, ponižnosti, postu, 
spokornosti in skrbi za molitev. Po 
mašniškem posvečenju je 30 let 
živel v Tolentinu. Vsak dan je 
pridigal in spovedoval. Več ljudi se 
je ob njem spreobrnilo. Kadar je 
šel iz samostana, je obiskoval 
bolnike in zanje nabiral miloščino. 
Ljudje so ga spoštovali in imeli 
radi. Do sebe je bil strog in 
dosleden. Umrl je 10. septembra 
1305 v starosti 60 let. 
 

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. 6,  5. september 2021,  23. nedelja med letom                                               leto I  

 

 

ODPRI SE 
 

Današnja Božja beseda nas vabi k odprtosti za vse lepo in dobro, zlasti za 
odprtost za Boga in človeka. Ozdravljenje gluhonemega, o čemer poroča 
evangeljski odlomek, napoveduje že prerok Izaija, ki v prvem berilu pravi: 
"Bog sam pride in vas reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se 
odpro ušesa." Hans Urs von Balthasar, eden največjih teologov in duhovni 
velikan našega časa, ob tem pravi: "Ne gre samo za ozdravljenje telesne 
hibe, ampak za prispodobo za izraelsko ljudstvo, ki dejansko predstavlja 
celotno človeštvo, ki je naglušno za Božjo besedo." 

 

Ko je Jezus kot popotni učitelj rojakom 
govoril o skrivnostih Božjega kraljestva, je 
svoje govore pogosto zaključil z besedami: 
"Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!" 
Eden od bogoslužnih spevov pred 
evangelijem, ki bi ga bilo dobro večkrat 
slišati, želi biti kot prošnja: "Gospod, odpri 
nam srce, da bomo pazili na besede tvojega 
Sina." Naša srca morajo vedno znova 
postajati kot zorana zemlja, pripravljena 
sprejeti semena milosti, ki jih seje Bog po 
svojih pomočnikih, sejalcih.  

Če so srca trda kot kamnita tla in taka ostajajo, je vsa setev brez pomena, 
pa naj bodo oznanjene besede še tako resnične in spodbudne. Skrbimo za 
dovzetnost, ki je pogoj za sprejem oznanila in za rast Božjega v človeku.  
Sveti papež Janez Pavel II. je bil gotovo med največjimi apostoli 20. 
stoletja. Dobro je vedel, kaj je dobro za posameznika in za dobro vse 
človeške   skupnosti.   Zato   je   ob   nastopu   papeške   službe   oktobra   1978 



vsemu svetu zaklical: "Odprite vrata Kristusu!" To vabilo pomeni: odprite 
se sočloveku. Odprite se Božji modrosti, resnici in ljubezni. Poznal je 
pogosto in nevarno usmerjenost sodobnega človeka, zlasti v deželah 
materialne blaginje, da se zapira sam vase in zapade v samozadostnost. 
Ljudje se pogosto zapiramo v ozke kroge svojih družin, sorodnikov in 
prijateljev ter tistih, ki so nam enaki na družbeni lestvici. 
 

Apostol Jakob nas v današnjem drugem berilu opozarja na nevarnost 
takšnega zapiranja, ki je zastrupljalo celo prvo krščansko skupnost. Piše 
namreč: "Brez osebnih pristranosti imejte vero v našega poveličanega 
Gospoda Jezusa Kristusa." (Jak 2, 19) 
 

V prvem zapisu delovanja Cerkve v Apostolskih delih beremo, da so bili 
člani krščanskega občestva enega srca in duha in da med njimi ni bilo 
reveža. To je lepa ocena medsebojne povezanosti v dejanjih. Kljub lepim 
zgledom vendar ni bilo in tudi danes v župnijskih občestvih ni vedno tako. 
Naj nas v pravo smer delovanja usmerjajo besede sv. Janeza Pavla II.: 
"Odprite vrata Kristusu!" 

 

A K T U A L N O 
 

URNIK VEROUKA 
 
 

Katehetje smo ob upoštevanju  urnika v  šoli in po pogovoru z vodstvom te 
ustanove ter glede na obveznosti katehetov skušali sestaviti urnik za naše 
veroučence. Zavedamo se, da je nemogoče vsem ugoditi, zato prosimo 
starše za sodelovanje in razumevanje. 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N A N I L A 
 

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA 
obhajamo v sredo, 8. septembra. Z 
njim se spominjamo prihoda tiste, 
ki je dala telesno življenje Božjemu 
Sinu, da nam je kot človek razodel 
Boga in nas odrešil. 
Praznična sveta maša je ob 7. uri 
in ob 19. uri. 
Vabim vas k udeležbi pri Božji 
službi in vam želim lepo 
praznovanje  praznika. 
 
SREČANJE STARŠEV otrok, ki bodo 
obiskovali verouk, je v petek ob 
17. uri v župnijski cerkvi. Po 
pogovoru v cerkvi boste starši 
izpolnili obrazec vpisa in nabavili 
veroučne priročnike za svoje 
otroke.   
Katehetje vse starše prosimo, da 
se konstruktivnega pogovora 
udeležite, da bo delo naše 
veroučne šole lepo potekalo. 
 

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 in spodbujate 
branje. V to naloženi denar se bo 
bogato obrestoval v življenju 
otrok. 

 
 

DEKANIJSKI MOLITVENI DAN za 
nove duhovne poklice za župnije 
naše dekanije bo v soboto, 11. 
septembra.  
Kraj tega duhovnega srečanja je 
župnijska cerkev v Studenicah, 
kjer se ob 10. uri zberemo k 
molitvi in daritvi svete maše.  
Vsi vemo za veliko potrebo po 
novih duhovnih poklicih, zato vas 
vabim, da se tudi iz naše župnije 
radi pridružimo ostalim molivcem 
v goreči prošnji za nove delavce in 
delavke v Gospodovem vinogradu.  
 
ZAHVALJUJEM SE VSEM, ki ste 
doslej z delom in denarnimi 
prispevki pomagali pri prenovi 
nekaterih prostorov v župnišču.  
Bog povrni! 
Naprošam tudi za pomoč in 
sodelovanje pri prizadevanju za 
čimprejšnji zaključek zastavljenega 
dela. 
Zahvaljujem se tudi župljanom, ki 
ste poskrbeli za vse potrebno in 
sodelovali pri poteku žegnanja v 
Kočnem.  
Lepo je, da tudi pri podružnični 
cerkvi slovesnosti lepo potekajo, 
kar tudi povezuje vernike. 
 
 

 

PRVI RAZRED: v četrtek od 12.40 do 13.30 
 

DRUGI RAZRED: v četrtek od 13.40 do 14.30 
 

TRETJI RAZRED: v ponedeljek ob 15. uri     
 

ČETRTI RAZRED: v torek ob 16. uri 
 

PETI RAZRED: v torek ob 17. uri 
 

ŠESTI RAZRED: v ponedeljek ob 16. uri 
 

SEDMI RAZRED: v četrtek ob 16. uri 
 

OSMI RAZRED: v petek ob 16. uri 
 

DEVETI RAZRED: v petek ob 17. uri  



URNIK 
VEROUKA 

 

 
VEROUČNO LETO 2021/2022 

 

 

1. RAZRED ČETRTEK OD 12.40 DO 13.30 

2. RAZRED ČETRTEK OD 13.40 DO 14.30 

3. RAZRED PONEDELJEK OB 15.URI 

4. RAZRED TOREK OB 16. URI 

5. RAZRED TOREK OB 17. URI 

6. RAZRED PONEDELJEK OB 16. URI 

7. RAZRED ČETRTEK OB 16. URI 

8. RAZRED PETEK OB 16. URI 

9. RAZRED PETEK OB 17. URI 

 
 

 

 




