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32. NEDELJA MED LETOM, 6.11., zahvalna n.
 7.00: živi in + farani
 9.00:  +Karolina in Martin BELEJ ter Ciril
 10.30: + Stanislava STARC
PONEDELJEK, 7.11., sv. Engelbert, škof
7.30: + Anika VODIŠEK
         vsi + iz družine CVERLE in PUŠNIK
         + Magda KRAŠOVEC, zadušnica 
TOREK, 8.11., sv. Gotfrid (Bogomir), škof
18.00: + Irmina TERŠEK, 1. obl.
        + Frančišek KOVAČ, 30.dan in Katarina
SREDA, 9.11., Posvetitev lateranske bazilike
7.30: + Alojzija ROZMAN
         + Alojzija in Franc GUNZEK
         + Janez PLANINŠEK
ČETRTEK, 10.11., sv. Leon Veliki, papež, cerkv. uč.
18.00: + Martin TOPOLE
           + Leopold BREČKO
           + Janko PICEJ, obl.
PETEK, 11.11., sv. Martin iz Toursa, škof
10.30: + Dolfi KNEZ, 8. dan
           + Jožef , Marija, sin Jože KOKOTEC in Alojzija KOS
           + Milan ZEME
SOBOTA, 12.11., sv. Jozafat Kunčević, škof, muč.
15.00: po namenu zakoncev jubilantov
18.00: + starši Marija, Jože TUŠEK + sestra Helena in  brat Jože
          + Neža DORNIK
33. NEDELJA MED LETOM, 13.11, Martinova n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože TERŠEK, obl., žena Marija, sin Jože in Rok 
10.30: + Terezija VIDIC 

Zahvala našega škofa Maksimiljan ob letošnji zahvalni nedelji

Hvaležen vidi dlje in globlje: Glejte, nekaj novega storim, 
zdaj klije, mar ne opazite? (Iz 43,19) 

V jeseni nas ne samo narava, ampak tudi Božja beseda 
nagovarja k hvaležnosti. Hvaležnost je drža, ki predstavlja 
človekovo duhovno hrbtenico, tako pri tistem, ki Boga 
pozna, kot pri onem, ki ga ne pozna. Je odraz osnovne 
človeške modrosti in ponižnosti, ki pa tako pri vernem 
kot nevernem nista sami po sebi umevni. Glavna nalo-
ga prerokov in navdihnjene Božje besede je zato najprej 
učiti človeka brati čas in zgodovino ter odkrivati v njej 
navzočnost Božjega delovanja ter prepoznavati načine, 
kako Bog deluje skozi zgodovino. Hvaležnost nam odpira 
oči, da vidimo globlje, da vidimo preko stvari in dogodkov 
in se ne ustavimo zgolj pri videzu. Evangeljska pripoved 
o ozdravljenju desetih gobavcev (Lk 17,11-19) nam pokaže, 
da vodi pot od ozdravljenja k odrešenju, to je k polnemu 
življenju, prav preko hvaležnosti. Deset gobavcev je bilo 
ozdravljenih, samo eden pa se je vrnil, da bi se srečal z 
Njim, ki mu je podaril novo življenje. Hvaležnost mu je 
odprla srce in ga je pognala na pot, da ni obsedel pri sebi in 
svojem zdravju, ampak je sprejel Drugega in spoznal sebe 
kot ljubljenega in osvobojenega.         škof Maksimilijan

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

VABLJENI ZAKONCI JUBILANTJE,
ki v letošnjem koledarskem letu obhajate 5, 10, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 in več let poroke,
da se prijavite in udeležite maše, ki bo v soboto, 12. 
novembra, ob 15. uri, osebno ali po telefonu (041 
887 354) v zakristiji ali v župnišču.

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

PRAZNUJMO SKUPAJ PRAZNIK NAŠEGA 
FARNEGA ZAVETNIKA
V petek, na god Sv. Martina, 11. 11., ob 10.30 va-
bljeni po maši na druženje s priboljškom v atriju 
župnišča Laško. 

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

V zakristiji lahko dobite Družinsko pratiko in 
Marijanski koledar

Zahvalna nedelja je praznik zahvale, dan 
hvaležnosti in zahvaljevanja. Hvaležni 
smo, ne le za letino in pridelke, ki jih je 

dala narava, ampak tudi za druge darove, 
npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, mir, 
dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše 

življenje – vse, kar smo in kar imamo.

V primeru, da je mašnih namenov različnih darovalcev 
več, kot je zbranih duhovnikov ob oltarju, se mašni nameni 
NE združujejo, ampak se, po predhodnem dogovoru z da-
rovalcem, oznanjeni mašni namen odda naprej drugemu 
duhovniku v maševanje.
Od avgusta 2022 dalje znaša mašni dar (intencija) 23€.



KO OBHAJAMO OBLETNICO POROKE
Iz izkušenj v …60,- 55,- 50,- 45,- 40,- 35,- 30,- 25,- 20,- 

15,- 10,-  in 5 -ih letih zakona

Spomine na naš najsrečnejši dan v življenju je vredno obha-
jati. Stopimo pred Gospoda, da nas utrdi v prepričanju, da 
smo se prav odločili, ko smo rekli svoj »DA«.

»OBLJUBITI LJUBEZEN, KI VELJA ZA VEDNO, JE 
MOGOČE, ČE ODKRIJEMO NAČRT, KI JE VEČJI 
KOT LASTNI NAČRTI. TISTI NAČRT NAS NOSI IN 
NAM DOVOLI, DA LJUBLJENI OSEBI PODARIMO 
VSO PRIHODNOST«.
Sveto pismo nam pravi nekaj lepega: moški najde žensko, 
srečata se; a moški mora nekaj zapustiti, da bi jo našel v pol-
nosti. Zato bo moški zapustil svojega očeta in svojo mater, 
da bi šel z njo. To pomeni začeti POT. Mož je vse za ženo 
in žena je vse za moža.
V skupni dom morata prinesti tri besede: »SMEM?«, 
»HVALA!« in »OPROSTI…«, ki odprejo  pot za dobro 
življenje v družini. Gre za preproste besede, ki pa jih 
ni tako preprosto postaviti v prakso. Vsebujejo veliko 
moč: moč, da varujejo hišo tudi sredi tisočih težav in 
preizkušenj. A ko jih ni, se počasi začnejo delati razpo-
ke, zaradi katerih se hiša lahko celo poruši.

Prva beseda: »SMEM?«

Ko smo pozorni na to, da prijazno prosimo tudi tisto, kar bi 
morda lahko zahtevali, dajemo pravo zaščito skupnemu zakon-
skemu in družinskemu življenju. Vstopiti v življenje drugega, 
tudi ko je del našega življenja, zahteva rahločutno držo, ki ni na-
padalna, ampak obnavlja zaupanje in spoštovanje. Zaupanje ne 
pomeni dati vsega. Kolikor bolj je ljubezen intimna in globoka, 
toliko bolj zahteva spoštovanje svobode in sposobnost čakati, 
da drugi odpre vrata svojega srca. »Glej, stojim pred vrati in tr-
kam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in 
večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20). Tudi Gospod prosi 
za dovoljenje, da bi lahko vstopil. Jezik lepega vedenja, ko vpra-
šam, ali smem nekaj storiti, ali je drugemu prav, da nekaj storim, 
bo v zakonu naredil veliko dobrega.

Druga beseda: »HVALA!«

Prijaznost in sposobnost zahvaljevanja se zdita kot zname-
nje šibkosti, včasih izzoveta celo nezaupanje. Tej težnji se je 
treba zoperstaviti v naročju same družine. Postati moramo 
nepopustljivi pri vzgoji za hvaležnost, za izražanje hvale-
žnosti. Kristjan, ki se ne zna zahvaliti, je pozabil jezik 
Boga. Hvaležnost je roža, ki raste samo v zemlji pleme-
nitih duš.

Tretja beseda:«OPROSTI…«

Težka beseda, pa vendar tako zelo potrebna. Ko je ni, se 
majhne razpoke razširijo, četudi tega ne želimo, dokler ne 
postanejo globoki jarki. Ni slučajno, da v molitvi očenaš, 
ki nas jo je naučil Jezus in kjer so vsa vprašanja bistvena za 
naše življenje, najdemo tudi tole: »Odpusti nam naše dolge, 
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.«. Priznati, da 
smo nekaj opustili, in želeti povrniti to, za kar se je prikraj-
šalo – spoštovanje, iskrenost, ljubezen, nas naredi vredne 
odpuščanja. Če se nismo sposobni opravičiti, tudi nismo 
sposobni odpustiti. V hiši, kjer se ne prosi za odpuščanje, 
začne primanjkovati zraka in vode postanejo stoječe. Ve-
liko čustvenih ran, veliko bridkosti se v družini začne z iz-
gubo te dragocene besede: »OPROSTI«. Kako pomembno 
je, da se po prepiru v družini, med zakoncema, med starši in 
otroci, dan nikoli ne konča brez pomiritve. Dovolj je majh-
na gesta, majhen izraz nežnosti, brez besed, in v družino se 
bo vrnila ubranost. To je zelo težko storiti, a je nujno, saj bo 
tako življenje veliko lepše.
Uravnotežen je zakon soodvisnosti, ki spodbuja občestvo 
in srečna »NAJU«. To je zakonski odnos, v katerem par-
tnerja uživata v bogatem in zadovoljnem skupnem življe-
nju, obenem pa ohranjata vsak svoja zanimanja, mnenja in 
čustva.  Vsak izmed partnerjev prepoznava in spoštuje in-
dividualnost drugega. Vsak izmed njiju deli svoj edinstve-
ni jaz z drugim. Razlike med njima so postale del njunega 
skupnega življenja. V soodvisnem zakonskem odnosu ni 
potrebno, da partnerja vedno čutita enako ali da imata rada 
iste stvari, da bi se čutila blizu drug drugemu. Cenita in ra-

zumeta misli in čustva drug drugega ter sklepata kompro-
mise, če je to potrebno za skupno dobro. To je tisto, kar 
pomeni spoštovati drugega in ustvarjati srečna »naju«.

LJUBEZEN KOT DOBROHOTNOST

Dobrohotnost v ljubezni pomeni želeti resnično dobro 
drugemu. Če pravi ljubezen kot želja: »Hrepenim po tem, 
kar je dobro zame,« pravi ljubezen kot dobrohotnost: 
»Hrepenim po tvojem dobrem« in hrepenim po tistem, 
kar je dobro zate.« Človek, ki zares ljubi, ne hrepeni samo 
po svojem dobrem, ampak tudi po dobrem drugega in si-
cer brez sebične preračunljivosti. To je najčistejša oblika 
ljubezni in prinaša največjo izpolnjenost.

TRPITA SKUPAJ

Trpljenje je del življenja in bo neizogibno prišlo tudi v 
vajino zakonsko življenje. Način trpljenja se lahko zelo 
razlikuje; lahko vaju loči ali pa poveže. 
Trpljenje je izziv in izzivi, s katerimi se soočamo v zako-
nu, so priložnosti. Ko gredo stvari narobe, pogosto toži-
mo: »Zakaj mi Bog to dela?« Če je zakon poklicanost, 
klic od Boga, se lahko namesto tega vprašamo: »Kaj Bog 
želi od mene?« Bog je navzoč v vseh trenutkih vajinega 
zakona, vključno s tistimi, ki so težki. S tem, da deliva 
svoje trpljenje drug z drugim in priznavava svojo odvi-
snost od Boga, postajava vedno bolj eno v mislih in srcu. 
Najino skupno življenje postaja močnejše. Ko vstopiva v 
pashalno skrivnost z Jezusom, je najina ljubezen krepkej-
ša in postaja luč za druge.

POROČNA ZAOBLJUBA

Na poročni dan smo obljubili, da bomo spoštovali svo-
jega edinstvenega, posebnega zakonca. To pomeni spo-
štovati in ljubiti osebo, ki jo je ustvaril Bog, ne pa ose-
bo, kakršno si želiš, da bi postala, če bi te le poslušala. 
To ni preprosto vprašanje družbenega prilagajanja – to je 
duhovna naloga, ki zahteva potrpežljivost, ponižnost in 
brezpogojno ljubezen.               (DC iz Naše poslanstvo 48)


