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VELIKA NOČ, 17.4.
6.00: vstajenjska procesija; sv maša: živi in + farani
9.00: v zahvalo za varstvo pri delu 
10.30: + starši TUŠEK, brat Jože, sestra Helena, svak Lojze
         + Vinko, 6. obl., Jože ŽELEZNIK in sorodniki
PONEDELJEK, 18.4.,Velikonočni ponedeljek
7.00: + Karel in Meta BEZGOVŠEK
 9.00: + Konrad ZEMLJIČ, 20. obl., družini FRIDL in
               TIRINGER
10.30: Marija Gradec :+ Jožefa LOKOŠEK
TOREK, 19.4., sv. Marta, dev. in mučenka
19.00: + starša Alojz in Terezija ULAGA
            + Ivan ŠKORJA
            + Dragica ŠUSTER
SREDA, 20.4., sv. Teotim, misijonar, škof
7.30: + Janez ULAGA, 30. dan
          + Oto OJSTERŠEK
           + Alojzij GOLOUH
ČETRTEK, 21.4., sv. Anzelm, škof, cerkv. uč.
19.00: + Marjan, 3. obl., in žena Angela DEGEN
           + Veronika BENEDIČIČ, 1. obl.
           + Franc PENIČ, obl., vsi + iz družin PENIČ 
             in PASARIČ
PETEK, 22.4., sv. Leonid, mučenec
7.30: + Stanislav HRIBERŠEK
19.00: + Ana BERGINC, obl.
           + iz družine BURČEVIH
SOBOTA, 23.4., sv. Jurij, Župnijski sinodalni dan
19.00: + Alojz, Zofija KAJTNA, za zdravje Nejca
          + Marija TERŠEK, 3. obl., mož Jožef in sin Jože
2. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.4.
7.00: živi in + farani
         + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli
9.00: + Katarina LOKOŠEK, obl., in Andrej
10.30: + Franc KAČIČ in starši

V tednu od 18. do 22. aprila je reden verouk. Ker je
*18. aprila velikonočni ponedeljek, bodo imeli 1, 3. in 
in 8. razred verouk 25. aprila 2022

Velikonočni sveči v Laškem

Plamen velikonočne sveče, ki zagori pri velikonočni 
vigiliji, najprej spominja na noč osvoboditve iz egip-
tovske sužnosti. 
V drugo spominja na noč, ki po vesoljnem svetu
rešuje teme greha in hudobije sveta tiste, ki verujemo 
v Kristusa in 
v tretje noč, v kateri je Kristus zdrobil verige smrti in 
kot zmagovalec vstal od mrtvih.
Zato: »Ta sveta velika noč preganja zlobo, izmiva 
krivdo, vrača grešnim nedolžnost in žalostnim veselje, 
preganja sovraštvo, prinaša slogo in uklanja vladar-
stva.« (Iz hvalnice  velikonočni sveči)
Trije križi na letošnji velikonočni sveči označujejo
tri križe na Kalvariji. Jezusov križ je kot drevo v ka-
terem je skrivnost življenja. Upodobitev Jezusovega 
križa spominja na Jezusov vzklik: »Kajti, če z zele-
nim lesom delajo takó, kaj se bo zgodilo s suhim?« (Lk 
23,31). Križ desnega razbojnika oživi z obljubo, ki jo je 
izrekel Jezus: »Danes boš z menoj v raju« (Lk 23, 34). 
Na levi strani pa postane križ temen, kot mrtev les, saj 
se je spreobrnil in pokesal le tisti razbojnik, na desni 
strani.
Velikonočna sveča za leti 2020 in 2021 je bila v sim-
boliki pandemije. Jezusove rane so bile v obliki, kot 
povečanega virusa SARS-Cov-2. Ker smo bili zaprti 
za bogoslužje z ljudstvom, smo svečo uporabljali kar 
dve leti. Nismo je prižgali na velikonočno vigilijo, 
ampak še-le, ko smo spet lahko maševali z ljudstvom, 
pa čeprav v tako omejenem številu in pod posebnimi 
pogoji. Svečo krasijo tudi postaje križevega pota z ev-
harističnim Kristusom, ki stoji na Humu. Ta sveča ima 
upodobljen tudi grb celjske škofije, saj smo na nove-
ga škofa v Celju čakali od septembra 2018, ko je bil 
upokojen škof Lipovšek, do maja 2021, ko je prevzel 
celjsko škofijo škof Maksimilijan. 
Obe velikonočni sveči, v obdobju zadnjih treh let, so 
močan odsev časa, ki ga živimo. (Rok M.)

Velikonočna sveča prvič 
zasveti v času bdenja na 
veliko soboto in simboli-
zira svetlobo Kristusa, ki 
premaga temo in smrt. 
Prižigamo jo  vsak dan 
do Vnebovzetja. Prižga-
na je tudi med krstom, 
kot znak obljube Svete-
ga Duha.

Križ na velikonočni 
sveči je simbol Kristusa 
in njegove večne svet-
lobe. Ta svetloba je še 
vedno živa, kljub njego-
vi smrti.

Rane na velikonočni sveči nas spominjajo na Kris-
tusovo žrtvovanje.

Alfa in Omega
Grške črke alfa in omega predstavljajo, da je Bog 
začetek in konec vseh stvari. Jaz sem Alfa in Ome-
ga, govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in ki 
pride, vladar vsega. (Raz 1,8)

Trenutno leto
Leto 2022 na velikonočni sveči simbolizira, da je 
Bog zdaj tukaj, kakor tudi v preteklosti in v prihod-
nosti.

Barva
Velikonočna sveča je bele barve, največji pomen 
pa ima, če je iz voska “delo marljivih čebel”. To 
simbolizira upanje in življenje. 



Mnoge misli se pletejo po glavi

Letošnja prva velikonočna misel, ki bi jo rad zapi-
sal v župnijskem listu, je povabilo, da obudimo v 
srcih veliko hvaležnost. Po dveh letih doživljanja 
»covidnih« velikonočnih praznikov na poseben na-
čin, po lanskem blagoslovu velikonočnih jedil kar 
v avatomobilih pred cerkvijo, letos lahko praznu-
jemo, kot nam narekuje naše srce. Ne vem, kako 
ubesediti hvaležnost, da se sploh lahko zbiramo v 
svetiščih, ko smo bili toliko časa skoraj popolnoma 
zaprti. 
Drugi razlog za hvaležnost, vendar ne v vrstnem 
redu po pomembnosti, je v tem, da imamo kaj in 
kam prinesti k blagoslovu velikonočnih jedil, ki še 
vedno nagovori največje število župljanov. Živimo 
v razvitem delu sveta in imamo bolj ali manj vse-
ga zadosti. Marsičesa mogoče celo preveč, da nam 
stvari postajajo samoumevne. Ne znam se vživeti, 
da je marsikje po svetu bistveno drugače. A v svoji 
notranjosti čutim hvaležnost Bogu za vse darove, ki 
nam jih daje. Po svojih močeh se zanje sicer trudi-
mo, da bi s svojim prispevkom čutili, da so dobrine 
sad Božje dobrote in dela naših rok. Zahvaljujem se 
Bogu danes za to! To hvaležnost čutim letos še prav 
posebej ob stiku z begunci iz Ukrajine, ko uzrem 
njihove otožne oči, ki povedo vse, kar nam ozna-
čuje beseda mir. Starodavni vzklik: kuge, lakote in 
vojne, reši nas, o, Gospod, mi v teh dneh vse pogo-
steje odzvanja, ne kot prošnja iz davne preteklosti, 
ampak krute sedanjosti, ki lahko močno zaznamuje 
našo prihodnost. Pa se nam je včasih zdelo, da so 
te prošnje že davna preteklost. Zato čutim potrebo, 
da ubesedim še tretjo zahvalo v tem zaključku po-
stnega časa. To je zahvala Gospodu, da je šel za nas 
na križ in nas tako odrešil. Rad bi ozavestil in se 
zahvalil za zastonjski dar Božje ljubezni – za to, 
kar je Bog storil za nas. Postal je človek, eden iz-
med nas. Živel je naše človeško življenje. Ko so ga 

nasprotniki prijeli in izdali, se ni upiral, ampak šel 
prostovoljno v smrt. Bil je umorjen na križu in polo-
žen v grob. Pravični je umrl za nas, grešnike, da bi 
nas odrešil in osvobodil greha. Vstal je od mrtvih in 
premagal smrt. Te skrivnosti odrešenja mnogi, ki so 
ga spremljali na njegovih poteh, niso mogli sprejeti. 
Zahtevali so, da se dotaknejo Njegovih ran. Jezus se 
je z obhajanjem starozavezne velike noči spominjal, 
kako je Bog Izraelsko ljudstvo iz sužnosti v Egiptu 
rešil sredi noči. Zato je bila tista noč zanje velika 
noč, največja noč v zgodovini. Časovno je ta pra-
znik Jezus obhajal vnaprej, da je časovno sovpadala 
še ena vsebina te velike noči. Pripravil nam je novo 
praznovanje, saj je za nas kristjane največja noč tista, 
v kateri Kristus vstane od mrtvih. Svoje učence pa 
preseneti s pozdravom: «Mir vam bodi!« Nekateri, ki 
niso bili prisotni, so zahtevali posebno znamenje, da 

se dotaknejo 
ran, kajti niso 
mogli verje-
ti. Je z nami 
tudi tako? 
Vabim vas, 
da se tudi mi 
na nek način 
d o t a k n e m o 
njegove srčne 
rane, da vanjo 
ne položimo 
le svojega 
prsta, ampak 
vse naše ra-
njenosti, ki 
jih v času in 
prostoru pre-

jemamo in tudi sami drugim zadajamo.
 Na ta način stopamo v letošnji župnijski sinodalni 
dan. Vstopamo v dogajanje na poti, da kot župnija 
poromamo v Petrovče, da postanemo »popotna dru-

---------------------------------------------------------
Vstali in Živi nas ni zapustil. Ne, po cestah sveta 
je in bo tam, vse dokler ne bo izpolnjeno njego-
vo kraljestvo. On, edini Sin, ki vedno prebiva pri 
Očetu, je šel ven, da bi poiskal preostalih devetin-
devetdeset izgubljenih bratov. Sledi jim, jih sreča 
in se jim pridruži, da bi njihov beg - beg njih kot 
izgnancev - spremenil v romanje.

Kakor se je Jezus približal dvojici iz Emavsa, tako 
se približa vsem nam. Hodi z nami po isti poti, ne 
glede na to, ali so naši koraki prežeti z razočara-
njem ali z upanjem, ali s smrtjo ali z življenjem. 
Sreča nas v našem vsakdanjem življenju popotni-
kov in se nam pridruži na naši poti, kamorkoli že 
gremo. Ne oddalji se od nas, četudi se mi oddalju-
jemo od njega. Sin človekov je namreč prišel iskat 
in rešit, kar je izgubljeno.

Bog je Emanuel. Ni le »tisti, ki je«, temveč »tisti, 
ki je z«. Je namreč ljubezen, zmaga nad samoto 
in nad smrtjo. Zato ostane za vedno z nami, prav-
zaprav »v nas«. Kajti, »kdor je moje meso in pije 
mojo kri, ostaja [prebiva] v meni in jaz v njem« 
(Jn 6,56). Beseda in kruh, s katerima ostaja v našem 
duhu in v našem mesu, sta popotnica Cerkve, in to 
do konca časov. Človek postane beseda, ki jo po-
sluša, in živi od kruha, ki ga jé. Sinova beseda in 
Sinovo telo nas pridružita njemu, pri čemer nam 
darujeta samega njegovega Duha, ki je moč za 
to, da živimo kot Očetovi sinovi in kot bratje med 
seboj.                                                      (Silvano Fausti)

 

Župnije Laško, Dol pri Hrastniku, 
Hrastnik, Trbovlje – sv. Martin in 

Trbovlje – sv. Marija vabijo na 

ž  

 

 

      Sobota, 23. aprila 2022 
Romanje čez Šmohor k petrovški Mariji, 
kjer bo sveta maša ob 13. uri 

Zbirno mesto za peš  
romarje: 

_________________

_______________ 

Zbirno mesto za romarje 

(avtobusni prevoz): 

__________________  

_________________ 

Zaradi organizacije romanja vas prosimo za predhodno prijavo.  

Prijavite se ____________________________________ 
 

*prijavite se tudi v primeru, če boste na romanje šli z lastnim 
prevozom 

  

*cena avtobusnega prevoza bo 
 določena glede na število prijav 
 

ščina« To lahko opravimo peš, z organiziranim 
prevozom ali tudi z osebnimi avtomobili. Prav-
zaprav potrebujemo samo dobro voljo in pripra-
vljenost, da letošnje velikonočne praznike, ki jih 
kristjani obhajamo vse od velikega četrtka do bele 
nedelje, nedelje Božjega usmiljenja, praznujemo 
skupaj.


