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Maše v prihodnjem tednu
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 22. 3. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Boža ALIFA in Vojka
ob 10.30: za + Martina MLAKARJA, 6. obl.
                za + starše VODIŠEK in brata iz Trojnega  
                in + starše MAČEK z Reke
ob 14.00 križev pot na Hum, če bo deževalo pa v
             župnijski cerkvi
PONEDELJEK, 23. 3. sv. Alfonz Turibij, škof
Ob 7.30: za vse + duhovnike iz Laške fare
                za + Karla PAJKA (Šentrupert)
                za zdravje in srečno opravljeno operacijo
Velika Polana: za + nadžupnika Jožeta HORVATA, 6. obl..
TOREK, 24. 3. sv. Simon, mučenec
Ob 18.00: za + Marjeto ZELIČ in Marijo GLUŠIČ
                 za + Jožefa, Marijo TOPOLE in sina Alojza
              za + Karla, Frančiško URANKAR in sina Frenka
6. kateheza: odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 
                       svojim dolžnikom; znamenje miru in sprave
SREDA, 25. 3. Gospodovo oznanjenje
Ob 7.00: za + Hedviko BREČKO
ob 10.30: za + Angelo BELEJ in starše GORIŠEK
                 za + Marijo DEŽELAK, Franca ter sorodstvo
ob 18.00: za + Karolino LOKOŠEK, 8. dan
ČETRTEK, 26. 3. sv. Evgenija, mučenka
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 18.00: za + Angelo KOLŠEK, obl., Katarino, 
                Karla in Terezijo KOLŠEK
                za + Terezijo KURAT in Marjana
PETEK, 27.3. sv. Peregrin, redovnik
Ob 7.30: za + Jožeta OJSTERŠKA in + 
              OJSTERŠKOVE iz Plazovja
ob 18.00: za + Matildo VUGA, 20. obl., in moža Franca                            
                za + Antona RAZBORŠKA, starše 
                 RAZBORŠEK in KNEZ

SOBOTA, 28. 3. sv. Proterij, škof
Ob 18.00: za + starše Marijo in Jožeta TUŠEK, sestro
                    Heleno in moža Lojzeta HVALIČA
                 za + Karolino in Karla MAČEK, obl.
6. POSTNA NEDELJA, 29. 3., cvetna nedelja
Ob 7.00: v zahvalo za uslišane prošnje, za božjo 
                 pomoč in blagoslov
ob 9.00: za + Ivana SIKOVŠKA, 2. obl.
               za + iz družine BRLOGAR in Ivana GOLUBA
ob 10.30: za  žive in + farane
ob 14.00 križev pot na ŠMIHEL, nato sveta maša
              za ozdravitev in osvoboditev notranjih ran

Zato, ker je kakor Jezus, ki je postal zadnji med vsemi in je 
dal svoje življenje v službo vsem. Ta uboga vdova ima Duha 
Jezusa samega, je živi evangelij, v katerem lahko vedno vi-
dim obličje svojega Učitelja, od nje veje dobri vonj po Kris-
tusu, za življenje sveta.
Njo naprošam za zahvalo vsem, ki se trudite ustvarjati 
župnijsko občestvo, ker je v svojem uboštvu sposobna da-
jati. Dala je dva novčiča, lahko bi dala samo enega in dru-
gega obdržala. Jezus ve, da je to vse kar ima. Zato je Učenik 
rekel, da je vdova dala vse svoje življenje. To je polni od-
govor človeka Sinu človekovemu. Tako ga pozna kot Gos-
poda in izpolni prvo zapoved: ljubiti ga z vsem življenjem. 
Njeno ravnanje nam kaže, da je to način, vstopnica v Božje 
kraljestvo, ki pripada ubogim in revnim.
Vdovino zahvalo vsem, ki ustvarjate župnijsko občestvo 
tudi zato, ker je bil njen dar za razliko od tistih, ki so dali iz 
svojega preobilja v božjih očeh tako dragocen. Zato naj ima 
naše dosedanje sodelovanje božjo logiko. Iz nje izvira tisto 
upanje, ki nikoli ne osramoti.
Ženina beseda zahvale je udejanjena, zato nam njeno da-
rovanje sporoča: če se boste kdaj kot ta vdova, sama in 
neopažena, uboga in ponižna, znašli v tisti temi, ko se bo 
zdelo, da vam ugaša tudi zadnja lučka upanja, dvignite svoj 
pogled; gotovo bo v vaše srce, izza vaših ramen prihajal 
Njegov glas, ki prinaša novo upanje, ki nikoli ne ugasne.
Hvala za zahvalo v uboštvu bogata vdova.

.........................

Zahvala za krašenje v marcu vasema Kuretno in 
Strmca. V aprilu čisti in krasi Rečica.



V dneh pred uprizoritvijo Laškega pasijona  nas nagov-
arjajo  njegovi ustvarjalci

Pasijon je velika predstava o Ljubezni. Božji 
Ljubezni do nas. 

Tokrat četrtič sodelujem pri Pasijonu. Dvakrat kot Angel 
na Oljski gori, letos drugič kot Marija Magdalena, ki ve, 
da je On resnično edini, ki daje piti žive vode. V letih, 
ko smo pripravljali Pasijon, sta bila postni čas in velika 
noč veliko bolj doživeta. Zdela sta se bolj moja, bolj 
resnična, bolj notranja. 
Želim si … no, predvsem želim vam, da od letošnje upr-
izoritve Pasijona ne bi »odnesli« le vizualnih občutkov 
o tem, kako dobro se je naš kaplan znašel v vlogi Jezusa, 
kako originalen je bil ta-in-ta v vlogi apostola, kako (pri)
srčni so bili otroci … ampak, da bi začutili, kako velika 
je Ljubezen. Božja Ljubezen do nas.

Petra Horvat
.................................

Pri Laškem pasijonu sodelujemo, kot cela družina že 
drugo leto. Jaz sem igrala že leta 2000, kot otrok v 
množici. Samo nekaj let je minilo in  moja vloga se je 
spremenila. Moj mož igra več vlog, a najbolj se je našel 
v vlogi svojega krstnega zavetnika apostola Andreja. Jaz 
pa sem jeruzalemska žena z otrokoma. Pridružimo se 
pri križevem potu. Postaja, kjer se Jezus sreča z jeruza-
lemskimi ženami in nas nagovori, »Hčere jeruzalemske 
ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad 
svojimi otroki.« Skozi cel pasijon nas nagovarja Jezus, 
ki nikoli ne govori v prazno, ampak ima vsaka njegova 
beseda smisel. Kako drugačen je od vsakega izmed nas, 
ki veliko govorimo a malo povemo.  Moža nagovarja 
njegov stavek, ki ga pove: »Kako velika je tvoja lju-
bezen«. Ta stavek je izrečen pri zadnji večerji in to je 
poseben občutek, ker se z Jezusom pogledata v oči. V 
meni pa odmeva beseda »usmiljenje« prošnja Pilatu naj 
se usmili Jezusa. Tu prosimo Zanj, v življenju pa pro-
simo usmiljenja zase. Spomnim  se, kako je lansko leto 
sin gledal Jezusa in poslušal naš jok, bil je začuden in 
videlo se mu je, da se čudi nad vsem dogajanjem.  Vsem 
želimo, da bi se znali čuditi in bi bili odprti za spreje-
manje misterija, ki se bo odvijal.               Katja&Andrej

Zavedanje samega sebe in Jezusa Kristusa

‘’Oče odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!’’Te besede bi jaz 
prevedla takole: ’’Ne zavedajo se kaj delajo!’’
Nič ni lepšega kot živeti zavestno. Delovati, pa se ne zave-
dati svojih dejanj; govoriti, pa se ne zavedati lastnih besed. 
Večina ljudi živi in misli mehanično. Čustvujejo, reagirajo in 
delujejo kot lutke na vrvicah. Nekateri ljudje se počutijo do-
bro že, če nekdo pohvali njihovo prelepo naravo...počutijo se 
ponosno, pa čeprav njihov jaz ni prav ničesar pripomogel k 
tej naravni lepoti. Sreča in žalost sta prav tako kot lepo drevo 
minljiva...Naš jaz ni sreča, ni žalost, je le prehodno čustvo, ki 
prehaja in odhaja skozi nas.
Biti kristjan ni samo neka nalepka, ki nas zaznamuje. Kot 
kristjani se moramo zavedati Jezusovih nesebičnih dejanj in 
njegovega trpljenja in žrtvovanja za nas. Ko je bil Jezus na 
križu ni mislil na sebe, ampak je imel v mislih Nas!’’
»Bil sem lačen in ste mi dali jesti, bil sem žejen in ste mi 
dali piti.’’ In kaj so odgovorili Jezusu? “Kdaj, kdaj smo to 
storili?” Niso se zavedali svojih dejanj. Biti nesebičen in se 
ne zavedati svojih dobrih dejanj je za mene edina prava do-
brodelnost.
V vlogi angela na Oljski gori in Veronike sem skozi vlogi v 
Pasijonu podoživela delčke preteklosti. Trpljenje, izgubo...
pomagalo mi je pustiti preteklost za sabo in živeti samo za 
trenutke. Odvreči težko breme in se zavedati mene je bila 
zame velika odrešitev. Ne hitim skozi življenje, vendar ga 
raje živim ta trenutek. Biti uspešen v življenju za mene po-
meni, da si v duši pomirjen in da intuitivno stopaš po svoji 
poti brez odvečne prtljage. Naša družba in kultura nam 
ubijata v glavo, da dobra služba, slava in ugled so najbolj 
pomembni dejavniki našega življenja in da brez njih sreče 
prave ni. Biti odvisen od uspeha ali česarkoli nas naredi ujet-
nike lastnega življenja.
Kot kristjanka nisem odvisna od vere, Boga… me ne omeju-
je.. me samo vodi na moji poti in uči, da nas ljubezen do 
Boga ohranja zavedne, bolj žive. Biti prebujen je duhovnost. 
Če imam to, imam Boga. Častim ga v duhu ljubezni in resn-
ice. Ne sprašujmo se, kako bo po naši smrti, raje živimo 
življenje zdaj, tu, ta trenutek!
Lep večer vam vsem želim.

Karmen Jeram

V tednu po sejah ŽPS gospodarsekga sveta in ključarjev 
»Kajti kdo je naše upanje in naše veselje in venec, s kat-
erim bi se lahko ponašali pred našim Gospodom Jezusom 
ob njegovem prihodu, če ne prav vi?« (1Tes 2,19)
Te zapisane besede apostola v župnijsko občestvo 
Tesaloničanom sem našel kot smerokaz dosedanjim in 
novim članom župnijskega pastoralnega sveta, gospodar-
skega sveta in ključarjem nadžupnije Laško. Vam, ki ste v 
minulem obdobju intenzivno sodelovali in se čutili kot del 
ustvarjanja starodavnega laškega občestva in vaša vnema 
ne pojenja. Ozirajoč se v minulo obdobje naj bo zapisana 
beseda upanja Vanj, po katerega poti želimo hoditi.
V pastoralnih letih 2012-2014 smo ob Krovnem načrtu 
Pridite in poglejte ugotavljali pastoralno stanje po 
župnijah in pripravljali pastoralni načrt za obdobje 2014-
2019. Te oddane načrte na škofi jo Celje bo v četrtek, 26. 
marca, ob 18.00 v stolnici Sv. Danijela škof dr. Stanislav 
Lipovšek blagoslovil in jih slovesno izročil zastopnikom 
vsake župnije.
Pastoralni načrt župnije je veliko delo, ki smo ga skupaj s 
člani Župnijskega pastoralnega sveta in drugimi sodelavci 
v župniji skrbno pripravljali, zato je prav, da ga g. škof 
blagoslovi, slovesno izroči in izrazi hvaležnost za oprav-
ljeno delo. Vsi pa bomo prosili Gospoda, da blagoslav-
lja uresničevanje postavljenih ciljev, saj je naše človeško 
prizadevanje prazno, če ga ne spremlja blagoslov iz nebes. 
»Če GOSPOD ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni 
graditelji; če GOSPOD ne varuje mesta, zaman bedi tisti, 
ki straži « (Ps 127,1)
V tem je naše upanje, naša moč in skupna hoja po poti 
za Kristusom. V svoji notranjosti kot vaš dušni pastir 
čutim potrebo, da se vsem trem duhovnikom in sodelav-
cem, ki po svojih močeh pomagate, zahvalim. Vsem, ki 
ste imenovani v razne skupine in svete ali pa soustvarjate 
na skrivaj in ste po svojih močeh sodelujoči s čutom za 
sočloveka. Za to besedo naprošam kar svetopisemsko 
»ubogo vdovo«. Ta »beračica«, ki jo je sam Učenik dal 
za zgled svojim učencem. Učenik se je z učenci zadrževal 
pri enem od trinajstih nabiralnikov, ki so jih v templju 
imenovali »zakladnica«. Zakaj ravno to ženico brez imena, 
ovdovelo, ostarelo, za katero je Jezus rekel, da je dala vse 
od svojega uboštva, vse kar je imela, vse svoje življenje? 


