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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 20.11., KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
7.00: živi in + farani
9.00: + Engelberta, Jurij OJSTERŠEK
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
            + Marija PEČNIK, 8. dan
PONEDELJEK, 21.11., Darovanje Device Marije
7.30: + Katarina KOVAČ
         + Frančišek KOVAČ
            + Alojz PEGANC
TOREK, 22.11.,  sv. Cecilija, devica, mučenka
18.00: +Martin, Antonija KRAJNC, Jožica OJSTERŠEK
           + Ivan PADEŽNIK, osm.
           + Cecilija, Antonija LUBEJ, Jure KURTOVIČ
SREDA, 23.11., sv. Klemen I., papež, mučenec
7.30: + Slavica ŠON, 9. obl.
         + Anton KOLŠEK
          priprošnja za srečno operacijo

ČETRTEK, 24.11., sv. Andrej Dung-Lac in dr. muč.
18.00: + Magdalena PUŠNIK
            + družine HRASTNIK, MAJCEN in KNEZ
            + Majda, Marija GOZDNIKAR, zadušnica
PETEK, 25.11., sv. Katarina Aleksandrijska,  dev., muč.
7.30: + Adolf, Marija OJSTERŠEK in stari starši
18.00: + Stanislav KLINAR, 2. obl. 
           + Stanka FRECE, Neža MOČENIK
SOBOTA, 26.11. Obl. posvetitve celjske stoln.
18.00: + Anton KOČAR in ostali iz družine KOČAR
            v zahvalo, priprošnjo in + Vinko, Angela KNEZ,
         Jože SLAPŠAK, Milan ZEME, Anton RAZBORŠEK
1. ADVENTNA NEDELJA, 27.11.
7.00: živi in + farani
9.00: + Antonija Avguštin AŠKERC
         + Vladimir PETEK, 10 obl.
Sv. Katarina,10.30: + Ivan JAKOPIČ

 Blagoslov obnovljene kapelice v Spodnji Rečici

Letošnje praznovanje župnijskega zavetnika, smo popoldne, v 
petek, 11. novembra, proslavili tudi z blagoslovom obnovljene 
kapelice v Spodnji Rečici. Starejši krajani so znamenje ime-
novali »Šancatova kapela«, ki stoji v neposredni bližini Bara 
Maček. Kapelica je bila obnovljena v letošnjem letu, v lastni 
izvedbi Ivana Gradiča. Obnovljeno znamenje ima vidni dve 
letnici. Poleg letnice letošnje obnove, je na levi strani zapisano 
leto 1812. Ta letnica je bila najdena na znamenju in je edina 
nema priča, ki verjetno govori o nastanku kapele. Ljudsko iz-
ročilo namreč ve povedati le, da je zelo stara. To nakazuje tudi 
način izgradnje znamenja, ki je v celoti pozidano s  kamenjem, 
saj so prvotno nastajala taka,v katere ni bilo mogoče vstopiti. V 
niši je postavljen kip Lurške Marije. Domnevamo lahko, da je 
bilo pred tem v njej kakšno drugo znamenje. V Lurdu so se za-
čela prikazovanja v letu 1858, pri nas pa so se začele pojavljati 
te Marijine upodobitve v desetletju po 1860.
Ivan Gradič se je ob tej slovesnosti blagoslova želel še posebej 
zahvaliti in je to ubesedil: »Zahvala vsem, ki ste mi pomagali 
pri obnovi kapelice: stricu Dragotu, podjetju Monting SK, Nej-
cu Gotarju, Miru Gaiću, Benu Samcu, Laški Godbi, župniku 
Roku Metličarju, Borisu Vrabcu in vsem muzikantom, ki so 
igrali pri blagoslovu in na otvoritvi asfaltiranega dvorišča, 
vsem sosedom, znancem, ki ste mi stali ob strani. Hvala, ker ste 
se zbrali v takem številu.«

------------------------------------------------

Mikavž vabi na srečanje z otroki
Po dvoletnem premoru nas bo v župniji znova obi-
skal Miklavž, v ponedeljek, 5. 12. 2022, po večerni 
maši, ki se bo začela ob 18. uri, v laškem svetišču 
sv. Martina. Cena znamke, ki jo lahko dobite v za-
kristiji ali v župnišču, je 8 €. Ker oddane znamke 
pomenijo količino  naročenih daril, prosim da si jih 
priskrbite do petka, 2. decembra. 2022.

------------------------------------------------

Srečanje ministrantov
V soboto, 26. novembra 2022, ob 10.uri, vabljeni na 
ministrantske vaje, ministranti in tisti, ki bi to želeli 
postati. Srečanje bomo pričeli pred zakristijo.

 

Svojega edinorojenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,

si mazilil za večnega duhovnika in kralja 
vesoljstva,

 da bi se na oltarju križa daroval
kot brezmadežna in spravna žrtev

ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja.

Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu
in izročil tvojemu neizmernemu veličastvu

 večno in vesoljno kraljestvo:
kraljestvo resnice in življenja,
kraljestvo svetosti in milosti,

kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.
(hvalospev)



SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO

Velikokrat slišimo ljudi povedati, kako se trudijo, 
da ne bi storili kaj slabega. To je sicer dobro, ni pa 
dovolj. Tudi če ne naredimo nič slabega, lahko naše 
življenje zaznamuje mlačnost, brezbrižnost, ravno-
dušje…..
 Povabim vas, da DELAJMO SKUPAJ ZA DO-
BRO, ker en sam ne zmore vsega, ker en sam lahko 
v preizkušnji obupa, ker ima več ljudi več znanj in 
talentov. In nenazadnje, ker smo ljudje bitja sku-
pnosti in smo SKUPAJ V VESELJU. Šele z drugi-
mi ljudmi je naše življenje polno in osmišljeno, pa 
naj gre za mladega ali starega človeka. Jezus nam 
daje jasno navodilo, da naj vero in konkretno ljube-
zen živimo med seboj, povezani v skupnosti.

Tudi v KARITAS in nasploh v župnijah smo naj-
prej hvaležni za vse, ki že sodelujejo in prostovolj-
no delajo na številnih področjih. Ves čas potrebuje-
mo nove, pridne, srčne in vztrajne sodelavce, ki bi 
znali vsaj eno uro na teden posvetiti konkretnemu 
delu za druge, za skupno dobro. 
Med nami so vedno ljudje v različnih stiskah: ma-
terialnih, duševnih, zdravstvenih, duhovnih, v osa-
mljenosti, na morebitnih stranpoteh in v kombina-
cijah vsega tega. Potrebujejo upanje, ki prihaja po 
Bogu preko nas – ljudi. Iz našega srca, besed in de-
janj lahko pride pomoč za vse ranjene, odrinjene in 
zapuščene. Tudi njih lahko povabimo k skupnemu 
delu. Skupaj pa pomeni sodelovanje tudi z različ-
nimi ustanovami v lokalni skupnosti ter z vsemi 
skupinami v župniji. Velikokrat bomo presenečeni, 
saj se bodo osebno povabljeni skoraj gotovo odzva-
li. Tako bomo Božje kraljestvo v malem gradili že 
kar tukaj na zemlji.

DRUŽBENI NAUK CERKVE NAM GOVORI:
Bog je ustvaril človeško družino. Del te družine 
je tudi KARITAS. Vsak med nami je poklican, 

da služi glede na svoje sposobnosti. V tempeljsko 
zakladnico so darovali bogatini, le dva novčiča je 
prispevala tudi uboga vdova. Dala je vse, kar je 
imela. Spomnimo se, da je Gospod pohvalil prav 
njo. Bo morda tudi nas?
Ljubezen do bližnjega je moč, ki premaga vse 
pomisleke in spleta duhovne vezi. Družbeni nauk 
Cerkve pravi: »Krščanski laiki so poklicani k 
oblikovanju pristne laiške duhovnosti, ki jih bo  
kot nove ljudi, potopljene v Božjo skrivnost, in 
kot člane družbe prerodila v svetilnike. Takšna 
duhovnost zida svet po Jezusovem Duhu. »Bodite 
svetilniki, ki skupaj delajo dobro!
Skupina KARITAS nikoli ne sme biti zaprta. 
Tu ne sme obstajati beseda JAZ. Družbeni nauk 
Cerkve je jasen. »Posebna naloga krščanskih la-
ikov je, da oznanjujejo evangelij z življenjskim 
pričevanjem, zakoreninjenim v Kristusu, in ži-
vljenjem v vsakdanjosti: v družini, pri poklicni 
zavzetosti na področju dela, kulture, znanosti, 
raziskovanja; z odgovornim opravljanjem druž-
benih, gospodarskih, političnih obveznosti.« Do-
brodošli vsi, ki pomoč potrebujete, in Boglonaj 
vsem, ki pomagate!
Vsak med nami lahko naredi marsikaj, a ko sku-
paj delamo dobro, simbolično »premikamo gore« 
ali kot pravi Družbeni nauk Cerkve: »v luči esha-
toloških dobrin (zakladov v nebesih) je krščanski 
laik sposoben pristno zastaviti svojo zemeljsko 
dejavnost. Življenjska raven in večja gospodar-
ska proizvodnja nista več edina pokazatelja za 
merjenje polnega človekovega uresničevanja v 
tem življenju.  Naša vera se oznanja tudi po naši 
drži, ki vsak dan pričuje, da človek ne živi samo 
od kruha.
Resnično je Bog med nami, dragi sodelavci, pa če 
se zavedamo ali ne. Tudi  zato nam »moke v loncu 
in olja v vrču ne zmanjka«. Naj ne zmanjka tudi 

prijaznih pogledov in vzpodbudnih besed. Druž-
beni nauk Cerkve nas opominja, da smo krščanski 
laiki s svojim delovanjem oznanjevalci naše vere 
v lokalnem okolju in naj pomagamo ljudem, ne 
oziraje se na njihovo raso, vero ali politično pre-
pričanje.

TEDEN KARITAS V ZNAMENJU SKUPNEGA 
SREČANJA

Letošnji Teden Karitas bo zopet omogočil, da spo-
ročilo dobrote in ljubezni ponesemo tudi izven naših 
prostorov, pisarn, skladišč, razdelilnih mest, dnevnih 
centrov, zavetišč, domov itd. Geslo »Skupaj delajmo 
za dobro« nas vabi, da v tem tednu povabimo vse 
ljudi dobre volje k delu za skupno dobro vseh, pa naj 
bo to preko medijev, v Župnijskih Karitas ali skupnim 
romanjem na Ponikvo ter dobrodelnim koncertom 
Klic dobrote.

Romanje sodelavcev Karitas na Ponikvo bo v sre-
do, 23. 11. 2022. Program romanja je naslednji: ob 
12. uri bo sveta maša. Prenos svete maše tudi na Go-
lica TV. Po maši manjša pogostitev s kavo in čajem. 
Ob 14. uri kosilo v dvorani  Golovec v Celju. Ob 16. 
uri bo sledil ogled javne generalke 32. dobrodelnega 
koncerta Klic dobrote v Dvorani Golovec.

 (Povzeto iz gradiva ob Tednu Karitas, DC)

IZDELAVA ADAVENTNIH VENČKOV
za dober namen

Najavljamo, da bo letošnja izdelava ADVENTNIH 
VENČKOV potekala v soboto, 26. 11. 2022 v mali 
učilnici s pričetkom ob 8. uri. STOPIMO SKUPAJ 
ZA SKUPNO DOBRO v veselem pričakovanju  
ADVENTA.  V pomoč nam bo tudi zelenje iz vaših 
gozdov in vrtov. Vabljeni, da se nam pridružite v čim 
večjem številu. Župnijska Karitas Laško. Venčki bodo 
na razpolago za prostovolni dar v župnijski cerkvi sv. 
Martina od sobotne večerne maše dalje.


