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“Mir vam bodi. Kako je Oče mene poslal, tudi jaz vas 
pošiljam.” In ko je to izrekel, je dihnil vanje in dejal: 

“Prejmite Svetega Duha!”
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Za župnijski list odgovarja: župnik Klemen Jager

NEDELJA, 04. 06. - BINKOŠTI

10:30 za + Albina, Vido CVEK in Majdo TOVORNIK

PONEDELJEK, 05. 06. - sv. Marija, Mati Cerkve

10:30 LURD: za + Angelo FUNTEK, Anico METULJ in Frančiško 
KOŠIČ

TOREK, 06. 06. - sv. Norbert, škof

08:00 za + Jožefo RUPNIK

SREDA, 07. 06. - sv. Robert Newminstrski, opat

ČETRTEK, 08. 06. - sv. Medard, škof

18:00 za + Marijo GROZNIK
za+ Jožeta KLEPEJA

PETEK, 09. 06. - sv. Primož in Felicijan, mučenca

SOBOTA, 10. 06. - sv. Bogumil Poljski, škof

08:00 za + Ivana, Justino PUŠIČ, Ladislava in rodbino SENICA, 
Alojza LIPOVŠKA

NEDELJA, 11. 06. - Sveta Trojica

08:30 za žive in rajne 
za + Frančiško IVŠEK

PONEDELJEK, 12. 06. - sv. Eskil, mučenec

TOREK, 13. 06. - sv. Anton Padovanski, redovnik in c. u.

08:00 za + Štefko in Janeza KNEZA (obl.)

SREDA, 14. 06. - sv. Valerij in Rufin, mučenca

ČETRTEK, 15. 06. - sv. Rešnje Telo in Kri

17:00
18:00

Molitev pred Najsvetejšim
za + Marijo JOVAN

PETEK, 16. 06. - sv. Beno iz Meissna, škof

SOBOTA, 17. 06. - sv. Albert, tretjerednik

08:00 za + Jožeta MARŠNJAKA in starše ŠERGAN

NEDELJA, 18. 06. - 11. nedelja med letom

08:30 za + Roziko FRECE (obl.), Francija PINTERJA, Mirka in 
Francija POČIVALŠKA
za+ Avguština  ŠTAJNERJA (1. obl.)

NEDELJA, 04. 06. - BINKOŠTI

08:30 za žive in rajne
za + Alojza ŠTUCINA (32. obl.)

PONEDELJEK, 05. 06. - sv. Marija, Mati Cerkve

17:30 za + Jožeta KLEPEJA in sorodnike

TOREK, 06. 06. - sv. Norbert, škof

15:00 KOLMAN: pogreb + Milana BUKOVŠKA

SREDA, 07. 06. - sv. Robert Newminstrski, opat

ČETRTEK, 08. 06. - sv. Medard, škof

17:30 za + Zofijo KNEZ

PETEK, 09. 06. - sv. Primož in Felicijan, mučenca

17:30 za + Henrika ZUPANCA

SOBOTA, 10. 06. - sv. Bogumil Poljski, škof

09:00 za + Janeza HRASTNIKA

NEDELJA, 11. 06. - Sveta Trojica

10:30
14:00

za + Andreja, Matildo PUŠNIK, + družini VENK in TRUPI
KOLMAN: za + družine PLAHUTA in starše PULKO
za + Franca PRAŠNIKARJA, sestro HELENO in sorodnike

PONEDELJEK, 12. 06. - sv. Eskil, mučenec

TOREK, 13. 06. - sv. Anton Padovanski, redovnik in c. u.

SREDA, 14. 06. - sv. Valerij in Rufin, mučenca

ČETRTEK, 15. 06. - sv. Rešnje Telo in Kri

16:30
17:30

Molitev pred Najsvetejšim
za + Štefanijo ZAMUDA

PETEK, 16. 06. - sv. Beno iz Meissna, škof

17:30 za + Justino PUŠIČ

SOBOTA, 17. 06. - sv. Albert, tretjerednik

09:00 za + Francija KLINARJA in sorodnike

NEDELJA, 18. 06. - 11. nedelja med letom

10:30 za žive in rajne
za + Francija POZARŠKA (obl.) in starše POZARŠEK

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
10.06. - Lože (spodnje)
17.06. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
10.06. - Šmarjeta
17.06. - Jesenova ravan in Čreta



 Slovesnost prvega svetega obhajila

Eden izmed zelo duhovno bogatih dni v cerkvenem letu je slovesnost 
prvega svetega obhajila. Pričakovanje, tiho in glasno veselje, vera... to je 
nekaj, kar spremlja čas, ko se iz dneva v dan bolj približuje dan, ko bodo 
tretješolci prvič prejeli sveto obhajilo. 
Srce se mi je na široko smejalo, ko so mi otroci pripovedovali, da si 
že končno želijo, da bi prejeli sveto obhajilo. Koliko vprašanj, iskrenih 
prošenj in zahval sem lahko slišal iz ust otrok. Ob njih sem še posebej 
začutil, kako je v človeka položeno hrepenenje po večnosti, po Stvarniku 
(Bogu). Samo želim si, da bi jim ogenj vere ne ugasnil, četudi bodo kdaj 
deležni ponižanja zaradi vere s strani sošolcev, učiteljev, ampak, da bi se 
spominjali nežnega dotika Boga, ki človeka potrjuje v tem, da Bog skrbi 
zanj, da ga ljubi, ljubi v Jezusu Kristusu.
Zelo vesel sem bil tudi sodelovanja staršev v obeh župnijah, ki ste se 
res potrudili in pokazali tudi konkretno pripravljenost. Očiščena okolica, 
cerkev in vsi okrasni elementi pričajo o tem, da ste tudi vi dali svoj delež 
v zunanjo pripravo na ta praznika. Prav tako sem zelo vesel vsakega, ki 
je vsaj nekaj naredil za notranjo pripravo (obisk šmarnic, sveta spoved). 
Vesel sem tudi, da ste se potrudili in zapeli pesem svojim otrokom. To je 
izziv, še posebej, ko vas prevzamejo čustva ob pogledu na vašega otroka. 
Dragi starši! Ne omagajte na poti vere. Trudite se, da sami rastete v veri 
in da otroke s svojim zgledom vabite na pot za Kristusom. 

Seznam prvoobhajancev v Šmiklavžu:

Blaž VERBOVŠEK
Iris KNEZ
Lan JANČIČ
Lana SEITL
Neli KLEPEJ
Miha MASTNAK (Laško)

Seznam prvoobhajancev v Rimskih Toplicah (Šmarjeta):

Zala AJDNIK
Gašper DREMŠAK
Lovro DRNOVŠEK
Filip FISTRIČ
Eva GRADIŠNIK
Taj Erik KNEZ
Lucija LJUBEJ
Lara LOGAR

Neja PINTER
Lana POČIVALŠEK
Matic POZARŠEK
Urban POŽLEP
Lovro RUDNIK
Eva SENICA
Lana VERBOVŠEK
Tinea TRBOVC (Laško)

Oratorij 2017 - Dotik nebes
Letošnji oratorij bo potekal za vse tri župnije v Laškem, od 25. junija do 
30. julija. Osrednja zgodba in lik letošnjega oratorija je Marija (Božja 
Mati). Ob njej bomo tudi mi iskali pot svetosti v našem vsakdanjem živl-
jenju preko zgodb in spodbud pri vsakodnevni igri, molitvi, katehezah, 
delavnicah ... 

Začetek: 25.06. s sveto mašo ob 09.00, po maši se razdelijo v skupine. 
V skupinah se predstavijo drug drugemu, se učijo himno in izberejo ime 
skupine. Ob 11.30 gredo otroci domov.

Potek oratorija čez teden
9.00 - začetek v atriju župnišča
9.15 - molitev in dvig zastave
9.30 - ogled igre
10.00 - kateheza
10.45 - delavnice
12.15 - kosilo in pospravljanje
13.15 - igranje po otočkih, sprehod
13.30 - popoldanske igre (izlet,..)
15.45 - zaključek dneva, spust zastave
16.00 - odhod domov

V petek, 1. julija, bo zadnji dan oratorija. Starši vabljeni, da se nam 
pridružite ob 17.00. Zaključili bomo v cerkvi s sveto mašo ob 18.00. 
V vseh dneh oratorija se priporočamo za pecivo. 
Vabim vas, da otroke na oratorij čimprej prijavite. Prijavnice lahko v 
fizični obliki dvignete v zakristiji. 

Možna je tudi spletna prijava (v prihodnjih dneh):
www.zupnijalasko.si/oratorij2017

Kaj nam sporoča Marija?

Počasi se izteka mesec maj, Marijin mesec. Tokrat ga niso zaznamovale le 

nam Slovencem tako ljube šmarnice, ampak je bilo o Mariji moč slišati 
skoraj na vsakem koraku: letos obhajamo 300-letnico kronanja podobe 
Svetogorske Matere Božje, vesoljna Cerkev praznuje 100. obletnico 
prikazovanj v Fatimi, zaradi česar je to veliko romarsko središče obiskal 
tudi papež Frančišek in za svetnika razglasil mala vidca; na povabilo 
rektorja španskega Marijinega svetišča Torreciudad je kopija milostne 
podobe Marije Pomagaj poromala v Španijo. Posebnost omenjenega 
svetišča je kapela Marijinega češčenja, v kateri je shranjenih preko 300 
replik različnih upodobitev Marije s celega sveta.

Ljudje se radi sprašujemo o skrivnostnih stvareh, zanimajo nas 
nadnaravni pojavi, pozabljamo pa, kako je Marija pravzaprav naravna 
– bila je ena izmed nas: dekle, zaročenka, žena, mati, vdova. Njena 
veličina pa je v tem, da je vse to živela v neskončni predanosti Božji volji 
in predvsem v tem, da je postala Božja Mati. Nobena ženska na svetu ni 
imela takšne časti. In vendar Marija ostaja predvsem Mati.

To dokazuje s svojimi prikazovanji, s svojimi spodbudami k molitvi in 
spreobrnjenju, saj ve, da bomo njeni otroci le tako našli pravo smer v 
življenju in bomo le tako zares srečni. Zato so kraji njenih prikazovanj 
vrelci milosti za romarje. A ne le ti.

Pogosto pozabljamo na tisto “orožje”, kakor se je izrazil papež Janez 
Pavel II.,s katerim nas je opremila Marija: molitev rožnega venca. 
Statistike kažejo, da ga Slovenci vedno manj molimo. Kot za vse drugo, 
tudi za molitev nimamo časa. Pa res nimamo petnajst minut časa na 
dan? Priznam, da je za molitev vedno potrebna odločitev, vendar pa 
že medtem ko molimo čutimo, kako se v nas vrača mir, dogodke in 
obveznosti, ki nas čakajo, vidimo v novi luči, vse in ves svet polagamo 
pred Marijine in Jezusove noge. Kaj lepšega bi lahko naredili? In k temu 
nas Marija vabi ne le v njenih mesecih – maju in oktobru – ampak vsak 
dan. Tako nas bo preko skrivnosti, ki jih premišljujemo med molitvijo 
rožnega venca, oblikovala po sebi. Mislim, da njena želja ni toliko 
v tem, da bi jo častili, ampak predvsem, da bi jo posnemali v njeni 
krotkosti in moči, ponižnosti in vztrajnosti, zvestobi in ljubezni.
Tako bomo njene roke v tem svetu, ki ga pretresa vsake vrste nasilja; ne 
le vojne, ampak tudi nasilja, včasih prikritega, med nami.
Naj nam Marija pomaga prinašati njeno blagost v vse odnose in tako 
razgrniti njen plašč na svet.

Marjana Debevec

LATINSKI PREGOVOR
Homines quod volunt credunt. -- 
“Ljudje verjamejo to, kar želijo.”


