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Maše v prihodnjem tednu:
29. NED. MED LETOM, 16.10. 
7.00: živi in + farani
         + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli
9.00:  + Stanislav HRIBERŠEK, 1. obl.
           + Jurij,  Amalija KLEZIN in sorodniki
10.30: + Franc, Marija ZUPAN , obl., in Olga KRAJNC
PONEDELJEK, 17.10., sv. Ignacij Antiohijski, škof, 
 7.30: + Amalija in Alojz ZALOKAR
             v zahvalo in priprošnjo
           + Miroslav ŠRAJ
TOREK, 18.10., sv. Luka, evangelist
19.00: + Ciril BELEJ, obl., Karolina in Martin
           + Stanislava LAPORNIK, 8. dan
            + Boris TRUPEJ
SREDA, 19.10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
7.30: v dober namen
        + Marija LONČAR, 8.dan
         + Anton KOLŠEK
ČETRTEK, 20.10., sv. Vendelin, opat,puščavnik
19.00: + Anton TOPOLE, 2. obl.
           + Dragica ŠUSTER
            + Frančišek KOVAČ, 8.dan
PETEK, 21.10., sv. Uršula, devica, mučenka
7.30: + Milan ZEME
19.00: +Jožica ERMAN
            + Alojz PEGANC, 8. dan
SOBOTA, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež
19.00: + David TRUPI, 20. obl., starši NOVAK
           + Jožefa LOKOŠEK
30. NED. MED LETOM, 23.10., misijonska n.
7.30: živi in + farani
9.00: + Oto OJSTERŠEK, 1. obl., in sin Boštjan
10.30: + Olga KRAJNC, 4. obl., Antonija, 2 
Ivana in Slavica NOVAK

Novi KNJIGI UMRLIH IN CERKVENO POKO-
PANIH NADŽUPNIJE LAŠKO na pot

Knjige, kamor vpisujemo krščene, cerkveno poročene, 
cerkveno pokopane imenujemo matične knjige. Mogoče 
kdo ne ve, da so te knjige, katerih način zapisovanja je že 
določen od cesarice Matere Terezije, posebna dragocenost 
vsake župnije. To so navadno knjige z več sto listi, v katere 
zapišemo podeljene zakramente in zakramentale. V začet-
ku druge svetovne vojne so v vseh župnijah matične knji-
ge pobrali okupatorji. Po vojni niso bile vrnjene župnijam, 
ampak so na osnovi teh knjig nastajali matični uradi v novi 
državi. Po župnijskih pisarnah pa so začeli na novo voditi 
zapise v novih knjigah. V Laškem se je v tem času (letos, 
sredi leta) napolnila tretja knjige cerkveno pokopanih. Va-
njo so začeli vpisovati cerkvene pogrebe v letu 1993. 
V minulih dneh sem ob teh knjigah večkrat pomislil na 
mnoge življenjske usode, ko »sestra smrt«, če bi jo ime-
noval z besedami svetega Frančiška, potrka na vrata, s 
seboj prinašujoča proces žalovanja za svojce, za umrlega 
pa srečanje z večnostjo. Vsi, ki imamo za seboj izkustvo 
izgube najdražjih, se nam vrnejo spomini, ki so navadno 
zelo boleči, a hkrati dragoceni. Vpisi v knjige pripomorejo 
mnogim sorodnikom, da iščoč osebne podatke, z gotovo-
stjo oživijo spomin na umrle. 
Sam osebno čutim veliko spoštovanje do teh knjig. Hkrati 
začutim tudi osebe, ki so vanje vpisovale, saj se je vsaka 
potrudila po svojih najboljših močeh, in predvsem, da ne 
bi vnesla kakšnih napak. 
Hkrati pa doživljam tudi bolečino svojcev, ki so ob dogo-
vorih za pogreb spraševani o umrlih, ki jih te knjige bele-
žijo. Čeprav je boleče, je pa hkrati priložnost, da človek 
začne iskati besedne izraze za tisto najtežje  - človeško bo-
lečino in žalost ob izgubi najdražjega.
Glede na število strani nove Mrliške knjige, bo podobno 
dejanje letošnjemu, urejal župnik čez dobrih 40 let. Na ka-
teri strani in pod katero številko bodo naša imena, pa za-
upajmo Božji previdnosti.                                (RM)

Molitev za modro izbiro članov ŽPS-ja

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo 
pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali 

člane župnijskega pastoralnega sveta. 
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in 

sestrah, po navdihu Svetega Duha, 
prepoznali tiste,

ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali 
najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem 

in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali 
župljani pri tem odgovornem delu, vsak po 

svojih močeh,
pomagali s svojimi darovi,

in bomo tako skupaj skrbeli za bogato 
življenje naše župnije.

(https://nadskofija-ljubljana.si/laiki/wp-content/uploads/In-
ternet-Prirocnik-za-ZPS.pdf)



POVZETKI IZ STATUTA ŽUPNIJSKEGA 
PASTORALNEGA SVETA

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo 
posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, na-
črtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje 
pastoralnega dela v župniji. Spodbuja in omogo-
ča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov 
pri pastoralnem delu v župniji na področju ozna-
njevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem 
povezuje delo duhovnika in laikov.
ŽPS sestavljajo:

A – člani po službi: župnik, kaplan, zastopnik 
katehistov, gospodarskega sveta in ključarjev;
B – voditelji in delegati posameznih skupin: Žu-
pnijske Karitas, pevcev, mladinskih in zakonskih 
skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih 
skupin;
C – izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico 
vseh članov in zastopajo naselja župnije;
Č – župnik lahko imenuje največ 5 članov, da s 
tem spopolni sestavo sveta.

Mandatna doba članov ŽPS-ja traja pet let. Po 
preteku mandatne dobe je posameznik lahko po-
novno izvoljen. ŽPS-ju predseduje župnik, ki 
sklicuje seje. To lahko opravi tudi tajnik ŽPS, če 
ga župnik pooblasti.
Vsak član je dolžan župniku pomagati pri po-
speševanju pastoralne dejavnosti in ima pravico 
predlagati vprašanja, ki naj jih ŽPS-ja, komisi-
ja ali odbor obravnava na svojih sejah. ŽPS naj 
ustanovi trajne in začasne komisije ali odbore 
za določene naloge ali področja dela. Trajne so: 
komisija za oznanjevanje, bogoslužje in dobro-
delnost, začasne komisije pa glede na potrebe 
župnije ali določenega časa. Vsaka seja se začne 
z molitvijo, duhovno mislijo ali Božjo besedo. 

VOLITVE NOVIH ČLANOV ŽPS-ja – 16. 10. 2022

Vsi kristjani imamo dolžnost, da si prizadevamo is-
kati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili po-
slanstvu Cerkve. Župnije morajo postati kraj, kjer 
bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnost in življenje 
v občestvu spodbujajo župljane vseh starosti, da si 
prizadevajo prepoznavati svojo poklicanost in jo ži-
veti.
V dneh, ko potekajo volitve v naši župniji, si želi-
mo, da bomo znali prepoznati pri novih članih ŽPS-
-ja darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo 
naša župnija bolj živa, bolj povezana in odprta. Kot 
pravi papež Frančišek, da bo župnija postala »sveti-
šče, v katero žejni prihajajo piti, da bi nadaljevali pot 
in središče nenehnega misijonarskega poslanstva.«
Gospod, blagoslavljaj prizadevanja novih članov 
ŽPS-ja na novih delovnih področjih. Pomagaj nam, 
da bomo vsi župljani, posebno pa še člani ŽPS-ja, 
znali vedno znova prepoznavati znamenja časov in 
iskati prave odgovore na nove izzive.

PREGLED DELA ŽPS-ja V MANDATNEM 
OBDOBJU 2015 – 2022

Izbira novih članov nas vabi k ovrednotenju dela v 
dosedanjem mandatu. Župnija je, tudi v posebnem 
covidnem času, delovala uspešno. Dejavnosti smo 
prilagajali danim razmeram in skrbeli, da so posa-
mezne vsebine živele. Področji oznanjevanja in bo-
goslužja, kljub okrnjenemu delu v času epidemije, 
sta bili uspešno izvedeni. Zahvaljujemo se g. Me-
tličarju, ki je srčno in uspešno vodil delo župnije 
in dekanije. Zavedamo se njegove pomembne vlo-
ge po upokojitvi škofa Lipovška, saj je postal tudi 
škofijski upravitelj (do marca 2021). Danes opravlja 
tudi funkcijo generalnega vikarja. Hvaležni smo, da 
zmore, kljub obilici drugega dela, kvalitetno voditi 
domače občestvo. 
Župnijo še vedno bogatijo številne skupine: župnij-

ska Karitas, pevci, ministranti, zakonska skupina, 
bralci Božje besede, molivci ob nočnem bdenju in 
molivci za duhovne poklice, pisci Martinove lilije, 
skupina jasličarjev, krasilci cerkve, krajši čas bi-
blična skupina, »nosilci obhajila«.
Ob farnem prazniku smo organizirali srečanja za-
koncev jubilantov in se zahvalili najbolj zaslužnim 
župljanom. Uspešno smo organizirali križeve pote 
na Hum in Šmihel, ter vabili k majskemu branju 
šmarnic v posameznih zaselkih ob znamenjih.
V preteklem obdobju velja izpostaviti uspešno zbi-
ranje in popis verskih znamenj laške župnije. Pri 
tem je sodelovalo veliko domačinov, za kar smo 
jim zelo hvaležni. Popis je vreden knjižne objave.
Organizirano in predano delo katehetov je pustilo 
svoj pečat, dobro sodelovanje staršev se je poka-
zalo ob pripravah na sv. obhajilo in sv. birmo. Za 
mlade sta že tradicionalno organizirana oratorij in 
prihod sv. Miklavža. Vsakoletna stalnica je blago-
slov domov in jedil, v okrnjeni obliki je potekala 
Trikraljevska akcija. 
Glede na razmere so bile organizirane sv. maše v 
Domu starejših. Lani smo bili ponosni in hvaležni, 
da smo lahko bili priča mašniškemu posvečenju 
domačina Klemna Slapšaka.

Župnija živi. Dela po svojih najboljših močeh. 
Dragi farani, zaupajte nam svoje pobude in pre-
dloge, sodelujmo in povezujmo se med seboj.           

(TT)
--------------------------------------------------------

Tokratni prispevek, ki vsebuje tudi pregled dela v 
preteklem obdobju, je zapisala vodja tajništva  ŽPS-
-ja. Celotni ekipi ŽPS-ja naj v veliki hvaležnosti za-
pišem Bog povrni za vse dosedanje sodelovanje. 
Svetega Duha pa prosim, da nas še naprej opogu-
mlja in krepi, da bomo zmogli v današnjih razmerah 
tako sodelovati, da bo med nami delujoča Kristu-
sova ljubezen.        Hvaležen župnik Rok Metličar


