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3. VELIKONOČNA NEDELJA, 1. 5.
7.00: živi in + farani
           Neža BAUMKIRHER in vsi njeni umrli
9.00: + Marija GRAČNER
10.30, Marija Gradec: + Ana BELEJ, 20. obl. in Adolf, 
           starši BURGER
PONEDELJEK, 2.5., sv. Atanazij, škof, cerkv. uč.
7.30: + Anika VODIŠEK
           + trije bratje in starši ROZMAN
19.00: + Anica OJSTERŠEK
TOREK, 3.5., sv. Filip, in Jakob mlajši, apostola
19.00: + Marko BELEJ, 1. obl.
             +Anton LEGAT, Neža in Leopold VRDEV
              + Rozalija, Ivan KNEZ, obl.
SREDA, 4.5., sv. Florijan, mučenec
7.30: za zdravje v družini
19.00: + Jože ŠKORJA
           Jožefa VRBOVŠEK
ČETRTEK, 5.5., sv. Gotard, menih, škof
19.00: + Darinka Jožefa ERAZEM, zadušnica
            + Dragica ZORKO
            + Martin HRASTNIK
PETEK, 6.5., sv. Dominik Savio, dijak, zav. ministr.
7.30: zahvala in priprošnja /
+ iz družin PADEŽNIK, ŽVEGLIČ, NOVAK 
19.00: + rodbina MODROVIH
             + Jože PINTER (Tevče)

SOBOTA, 7.5., sv. Gizela, opatinja
19.00: za zdravje
           + Magdalena ŠKORJA//n. češčenje Najsvetejšega
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 8.5.
7.00: živi in + farani
          + Stanislav HRIBERŠEK
9.00: +Vinko ZEME
          + Rudi HRASTNIK, obl. Rozalija DEŽELAK, (Udmat)

10.30: + Rafko OJSTERŠEK, stari starši Neža in 
                 Leopold PODBREZNIK
         + družina OJSTERŠEK, za Božji blagoslov in zdravje

Milo donijo majski zvonovi, 
v vonju kipijo naši bregovi,

Materi sveti klanjajo se,
hočejo vneti zanjo srce.

znanijo nas s poslanstvom misijonarjev in nas hkra-
ti vabijo, da bi prepoznali, kako nas »Bog res kliče 
tudi po ljudeh in vsakdanjih dogodkih«. In vse to z 
namenom, da naše »življenje postane dar za Boga«. 
S pomočjo šmarničnih nalog, bomo letošnje spod-
bude vsak dan znova izročali naši nebeški Materi 
Mariji. K pogovoru o misijonih pa bo otroke spod-
bujala tudi družabna igra, ki jo bodo skozi mesec 
sestavili, z zbiranjem dnevnih kartončkov. Zato 
bomo v Laškem prve dni v maju vabili, da se čim 
več otrok udeleži šmarnic in bodo tudi ves maj 
večerne maše.
Pri jutranjih mašah pa bomo med sveto mašo pre-
birali šmarnice za odrasle Marija ima mnogo oblek. 
Te nas vabijo na romanje v različna romarska sveti-
šča, kjer se srečujemo z raznolikimi upodobitvami 
Božje Matere. Nekatere so povezane s posebnimi 
dogodki ali zgodovino kraja, druge z ljubeznijo in 
hvaležnostjo molivcev, ki so z ustvarjanjem čudovi-
tih Marijinih podob in pesmi izrazili svojo vdanost 
nebeški Kraljici. Naj bodo tudi za sodobnega člo-
veka spodbuda, da »z večjo vero, ko stopi človek 
k Mariji, bolj ji odpre vrata svojega srca, da lah-
ko deluje. Še lepše povedano, Marija vstopa v srce 
pred Jezusom, ga pripravi in pusti, da Jezus naredi 
čudež.« 
Ker v Laškem ni vsak dan jutranjih svetih maš, 
bomo omogočili rednim obiskovalcem, da se bodo 
srečali z vsebino vseh dni.
V mesecu maju smo ob daritveni oltar postavili 
Laščanom zelo priljubljen, Marijin kip. Starejši še 
verjetno pomnite, kje je imel dolga leta svoje mesto 
v  laškem svetišču. Pred daritvenim oltarjem pa nas 
nagovarja duhovna vsebina župnijskega sinodalne-
ga dne romanja v Petrovče. Pomladansko cvetje in 
naša srca, obdana z obliži, vsakemu posebej spo-
ročajo in vabijo k izročitvi svojih bolečin, težav in 
duhovnih ran Jezusu, po Marijinem zgledu. 

RM



ŽUPNIJSKI SINODALNI DAN-
sobota, 23. april 2022

Beseda sinoda, katera je v zadnjem času večkrat 
slišana v Rimokatoliški Cerkvi, prihaja iz grške be-
sede synodos, ki jo lahko razložimo na besedi: syn 
(kar pomeni: skupaj) in hodos (kar pomeni: hoditi, 
potovati).
Po vodenju Sv. Duha, smo združili moči koordi-
natorji sinode župnij: Trbovlje, Hrastnik, Dol pri 
Hrastniku in Laško ter pripravili skupno romanje k 
petrovški Materi božji. Župnija Laško je v romanju, 
ki ga od leta 2016 redno pripravlja župnija Trbo-
vlje, vsako prvo soboto po Veliki noči, prepoznala 
simbolično upodobitev besede sinoda-hoditi sku-
paj po isti poti.
Župnija smo ljudje in kot taki različni-tako v letih, 
fizični pripravljenosti kot v izpolnjevanju vsako-
dnevnih obveznosti. A skupna nam je hoja za Kri-
stusom, ki nas je izbral in poklical v življenje, da bi 
po njem imeli odrešenje in večno veselje pri Bogu, 
ki je Luč, smerokaz na naši poti skozi krivine ži-
vljenja. Zato smo k baziliki Matere božje v Petrov-
čah romali z nogam ali okroglimi kolesi.
Ob 7. uri zjutraj je šesterica romarjev peš krenila na 
pot iz pred cerkve našega farnega zavetnika. Čez 
dobra dva kilometra sta se jim pridružili še dve ro-
marki in pri prvem postanku, pri križu v Mulenci, 
na kmetiji Primož, še trije romarji. Preden so nada-
ljevali pot, so si nabrali moči s krepko prežganko, 
ki jo je z ljubeznijo pripravila Marjanca Deželak, ki 
je s svojimi domačimi dobrotami iz krušne peči in 
domače shrambe, poskrbela, da nismo trpeli ne žeje 
in ne lakote, tako na Šmohorju kot v Petrovčah. Za 
kar se ji vsi sobotni romarji iz srca zahvaljujemo. 
Po skupno prehojenih 7-ih kilometrih, so peš-ro-
marji iz Laškega, ob 9.30 prispeli do cerkve Sv. 
Mohorja na Šmohorju, ki se je to soboto zavil v 
gosto meglo iz katere so, z nasmehom na obrazu 

priromali Trboveljski, Hrastniški in Dolski romarji. 
Kljub nepoznanim obrazom je druženje in medse-
bojno povezovanje ter spoznavanje v hipu steklo. 
Vsak romar je prejel romarski paket, v katerem ga 
je čakala duhovna popotnica, 7 bucik in rdeče srce 
ter navodilo, da naj bo na poti do Petrovč pozoren na 
skrite zaklade za dušo in telo.
Ob 10.30 je 28 romarjev (moški in ženske, stari od 
10 do 80+ let) krenilo po gozdni poti, ki je bila, vse 
do doline Liboj, ovita v gosto meglo. Sledilo je še 
6km asfaltne poti do bazilike, do katere so peš-ro-
marji prispeli ob 13.10, avto-romarji iz vseh župnij 
pa že ob 12.30.
Skupaj smo se odpravili v Marijino baziliko, kjer 
nas je 70 romarjev, z molitvijo, petjem, branjem 
in darovanjem naših ran Jezusu na oltar, oblikova-
lo našo skupno romarsko mašo, ki jo je vodil naš 
župnik Rok Metličar. Prav za ta dan je sam izdelal 
svečo, ki jo je, poleg simbola sinode, krasil napis: 
župnijski sinodalni dan, med pridigo pa je v rokah 
držal veliko srce, z nešteto obliži;
vsakdo v svojem življenju, ne glede na leta in izku-
šnje, nosi rane na svojem srcu; dobljene v trenutkih, 
ko smo se oddaljili od Boga, od svojega bližnjega, 
od samega sebe. Ni pomembno, ali smo si rane pri-
zadejali sami ali so nam jih drugi, pomembna je 
milost, da nam je dano svoje rane položiti Jezusu v 
njegovo, ljubezni polno, naročje in da nam jih On 
zaceli s svojimi zastonjskimi in sočutnimi obliži. 
Ranam in bolečini se v življenjune moremo izogniti, 
vedno pa se lahko zatečemo k izviru milosti, tolaž-
be, moči in »obližev«. 
BOG-lonaj vsem, ki ste prispevali, na različne nači-
ne, k uspešni izvedbi skupne hoje po poti župnijske-
ga sinodalnega dne. V eni iz med prihodnjih številk 
Martinove lilije pa bomo z vami podelili romarsko 
duhovno popotnico, ki nima roka trajanja in deluje 
na vsakem kraju in v vsakem času.                   (PK)

Spet kliče nas venčani maj.
 

Mnogi Marijini častilci so želeli ves mesec maj, 
ki ga v naravi prepoznavamo za najlepši mesec, 
posvetiti Božji Materi. Majniško pobožnost so 
začeli v začetku 19. stoletja v Rimu, od koder se 
je razširila po vsej Italiji, Francij in tudi Nemčiji. 
Papež Benedikt XVI. je zapisal v meditaciji Po-
božnost z barvo in zvokom: »Pri besedi majni-
ška pobožnost se za večino katoliških kristjanov, 
prebudijo mnogovrstni spomini. Pred menoj stoji 
okrašena cerkev, napolnjena z vonjem pomladnih 
cvetic; lučke spadajo zraven in pesmi, v katerih za-
zvenijo toplina, prisrčnost in zaupanje. Ne prevla-
dujejo strogi liturgični predpisi, marveč preprosta 
pobožnost ljudstva, ki ljubi barvo, zven in močna 
čustva. Pomladno razpoloženje se prenese v cer-
kveni prostor; cvetenje v naravi, mehek zrak maj-
niških večerov, veselost ljudi v prenavljajočem se 
svetu – vse to zveni skupaj. V tem čisto posebnem 
razpoloženju ima svoje mesto Marijino češčenje, 
ker Marija Devica predstavlja vero kot pomlad, 
kot nov začetek Boga v postaranem svetu. Marija 
uteleša  krščanstvo kot mladost srca, kot lepoto  in 
kot pričakujočo pripravljenost na prihajajoče.«
Slovenska posebnost marijanske pobožnosti v 
maju je ime – šmarnice. Prvo tiskano branje za 
mesec maj je nosilo naslov Šmarnice Mariji, naši 
Materi, darovane, ki jih je spisal duhovnik Janez 
Volčič, leta 1855. Zato smemo imeti to leto za roj-
stno leto slovenske šmarnične pobožnosti.

In kako bo leta 2022 v Laškem? 
Brali bomo šmarnice za otroke z naslovom Marija 
ima rada vse otroke, avtorice Špele Pahor in
šmarnice za odrasle z naslovom Marija ima mno-
go oblek, avtorja p. Branka Petauerja.
Šmarnice za otroke, Marija ima rada vse otroke 
nam v živahnih dialogih in pismih z vseh koncev 
sveta predstavijo življenje otrok v misijonih. Se-


