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21. NEDELJA MED LETOM, 21.8.
7.00: živi in + farani
9.00: + Antonija KRAŠOVEC, sorodstvo OJSTERŠEK
10.30: + Jernej ZALOŽNIK
           + Irena, 2. obl., Franc MAČEK
PONEDELJEK, 22.8., sv. Devica Marija Kraljica
7.30: + Rudolf, 28. obl., Katarina ZEMLJAK in Janez 
          PUŠNIK
        + Stanislav HRIBERŠEK
         + Peter KLINAR
TOREK, 23.8., sv. Roza iz Lime, devica
 19.00: + dekan Franc KORBAN, 43. obl.
          + Cvetka CESTNIK, obl., in + iz družine CESTNIK
SREDA, 24.8, sv. Natanael (Jernej), apostol
7.30: + Milan ZEME
         za verne duše
         + Janez PLANINŠEK
ČETRTEK, 25.8, sv. Jožef Calasanc, duh., red. ust.
19.00: + Lucija PUŠNIK
           + Jožef KLINAR, 8. dan
PETEK, 26.8., sv. Zefirin, papež
7.30: + Martin KRAJNC
19.00: + Vinko LEŠEK
        + Ivan ULAGA začetek birmanske devetdnevnice
SOBOTA, 27.8., sv. Monika, mati sv. Avguština
19.00: + Majda HRASTNIK, Ivan in Alojz
           + Ana KUMBERGER
22. NEDELJA MED LETOM, 28.8.  
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc GUČEK, 8.obl.,starši in starši GRADIČ
10.30: + Drago LESJAK
PONEDELJEK, 29.8., mučeništvo Janeza Krstnika
7.30: + Jožef KLADNIK
         + Jože TERŠEK
TOREK, 30.8., sv. Feliks, mučenec
19.00: + Magdalena PUŠNIK
           + Neža DORNIK

Zahvala za čiščenje in krašenje v  avgustu vasem Marija 
Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje. V septem-
bru čistitjo in krasijo Olešče, Padež, Požnica in Reka.

SREDA, 31.8., sv. Nikodem, Jezusov učenec
7.30: za verne duše
         +Miroslav ŠRAJ
ČETRTEK, 1.9., sv. Egidij (Tilen), opat
19.00: + Katarina KOVAČ
          + Boris TRUPEJ
PETEK, 2.9., sv. Antonin, mučenec
7.30: + živi in + iz družin PADEŽNIK, ŽVEGLIČ,  NOVAK
19.00:+ Travica GREŠAK MALEŠ, 8.dan
          + Anton KOLŠEK
SOBOTA, 3.9., sv. Gregor Veliki, papež., cerkv. uč.
10.00: SV. BIRMA: za birmance, starše in botre
19.00: +starši Katarina, Štefan NOVAK, vsi iz 
            družine NOVAK
           +Rozalija TOVORNIK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
23. NEDELJA MED LETOM, 4.9., Angelska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Anton SREBOT, starši, sestre in bratje
10.30: sv. Mihael:+ Anica OJSTERŠEK

Upanje in tolažba sta pri Bogu po Božji besedi. Tu najdemo 
zagotovilo Stvarnika, da je vsako dobro delo poplačano v več-
nosti in da je človekovo trpljenje preizkus naše vere. 
Med nami bodo vedno razlike. Nekateri so zdravi, drugi bolni, 
nekateri v pomanjkanju, drugi v izobilju, eni izkoriščajo spet 
drugi so izkoriščani. Naš pogled pa mora biti usmerjen v po-
moč tistim, ki trpijo bolj kakor mi. 

Evangelij dana-
šnje nedelje nas 
vabi, da stopimo 
v večnost skozi 
ozka vrata, ki 
pa od nas terja-
jo dobroto srca, 
ponižnost, krot-
kost, usmiljenje 
in ljubezen do 
bližnjega. To je 
hkrati pot, ki jo 
je prvi prehodil 
Jezus. Sledimo 
mu.

ODLOČIL SEM SE SLEDITI NJEMU, 
ZAME NI VEČ POTI NAZAJ!
SLEDIL BOM KRIŽU IN SVET SPREMINJAL, 
ZAME NI VEČ POTI NAZAJ!
ČEPRAV BOM SAM ŠEL, NE BOM OMAGAL, 
SAJ JEZUS JE POVSOD Z MENOJ.
NA POTI SREČAM VELIKO ZNAMENJ,  
KI KAŽEJO MI POT V NEBO!                                       ( DC)

SREČELOV DOBRODELNOSTI

Že vrsto let si Župnijska Karitas Laško prizadeva 
zbrati prepotrebna sredstva na način izvedbe do-
brodelnega srečelova na dan svete birme. Vsem, ki 
prinašate vredne dobitke, iskreni hvala. Prosimo 
pa tudi vse, ki boste na ta dan pripravljeni kupiti 
srečko, ki vas bo razveselila z dobitkom, da se nam 
pridružite v čim večjem številu. Priprave so v teku. 
Letos bo dobitkov nekoliko manj, a zato bogatejših. 
Tokrat  bo cena srečke 5 eur.
Naj nas tudi tokrat poveže dobro delo, ki je nepre-
cenljiv božji dar.



MOČNEJŠI OD SOVRAŠTVA 

Avgust se počasi poslavlja in v zraku je na trenutke že čutiti, 
da se poletje nagiba v jesen. Vendar verjamem, da je še vedno 
ostalo kaj časa, za kakšno dobro branje, iz katerega lahko vza-
memo moč in vero v Gospoda.

Avtor knjige z naslovom Močnejši od sovraštva, Tim GUE-
NARD na papir zlije vso svojo življenjsko zgodbo. Ob branju 
njegove zgodbe se porajajo občutja, da je nemogoče, da je nek-
do lahko deležen toliko nasilja, odklanjanja, padcev ter preživi 
in si uredi življenje. V zgodnjem otroštvu Tima najprej zapusti 
mama, nato pa je s strani očeta deležen tolikšnega fizičnega 
nasilja, da za dve leti in pol potrebuje bolniško oskrbo. Social-
na služba mu najde druge oblike namestitev, kjer je ponovno 
deležen fizičnega in psihičnega nasilja. Ob premestitvi uspe 
priti v rejniško družino, kjer je sprejet, vendar zaradi požiga na 
kmetiji pristane v popravnem domu, kjer pa se nasilje spet na-
daljuje. Zaradi nasilja, ki ga je v svojem odraščajočem obdobju 
deležen, sam razvije nasilni vzorec vedenja, ki mu otežuje nor-
malno vključenost v družbo. Do svoje polnoletnosti se zapleta 
v različne dogodke in tvegana vedenja, trikrat poskusi končati 
svoje življenje, vendar se izkaže, da ko nekdo verjame vanj, 
kot npr. sodnica, se je pripravljen potruditi in izpeljati naloženo 
nalogo.  
V začetku dvajsetih spozna župnika, očeta Thomasa, od kate-
rega prejeme, kot sam pravi, trojni zaklad: brezpogojno spre-
jemanje, odpuščanje in upanje. »Prihajam iz blata in moje 
srce napolnjuje edinole tema. V to blato je mali duhovnik, ki je 
grčast kot vinska trta in je videti obupno krhek, pa je v svoji duši 
trden kot skala, začel sejati zvezde. Nato pa je pomagal zasvi-
tati ob zori upanja. V meni je obudil gotovost, da sem ustvarjen 
za srečo ljubezni, za večnost ljubezni, in da je to dostopno tudi 
pridaniču. Vzame me takega kot sem, in me ne skuša spremi-
njati. Ta duhovnik je posrednik ljubezni…
…Upanje ni dano z dotikom čarobne palice. ...
Le dejanja lahko preobrnejo kolesja nasilja. Pristna dejanja 
miru in ljubezni. Velikodušnost, ki ničesar ne terja v zameno, 
razoroži jezo in odstrani vžigalno vrvico maščevanja. Nekega 
dne se boš spomnil zastonjskega dejanja, ki ga je nekdo storil 

zate. In ne boš obupal. S tem, da mi je Bog podaril očeta Tho-
masa, mi je poklonil čudovito darilo.«
Vsak trenutek svojega življenja je Tim deležen različnih ži-
vljenjskih izkušenj – postal je prodajalec, izsiljevalec prostitutk, 
žigolo, uspešen boksar, ki v nasprotniku vedno želi 'knockouti-
rati' svojega očeta, a z zaupanjem v Gospoda, vse bolj zaupa v 
svet in ljudi, v dar zastonjske ljubezni. Ne da bi se sploh zavedal 
sreča v Rimu tudi mati Terezo, ki mu predstavi sestro Mag-
daleno, na katero se naveže in kot pravi sam, postane njegova 
duhovna mati. Z duhovno pomočjo spreminja sebe, svoje usta-
ljene vzorce in vedenja ter umirja zapuščenega in zlorabljenega 
otroka v sebi. 
Pot ga z Božjo pomočjo prinese v Skupnost Barka in v La Ru-
che, kjer nudi pomoč osebam s posebnimi potrebami – jih hra-
ni, oblači, jim kuha, čisti in z njimi živi. Tam se nauči ljubezni do 
sebe in bližnjega, ki jo tudi ubesedi:« Federic je našel sredstvo, 
da s svojim življenjem ustvari nekaj lepega. Telesna prizadetost 
ga ne opravičuje, da bi ne postal tvorec ljubezni. Jaz sem pri-
zadet drugje. Pokvečeno je moje otroštvo, ne moje telo. In ve-
dno, ko skušam pozabiti svojo razburkano preteklost, mi za vrat 
skoči neko zakopano sovraštvo. Moj prijatelj adrenalin se hoče 
na vsak način sprehoditi po mojih žilah. Bes mi spremeni oči v 
špranji jeze. Vse vidim rdeče in udarim. Hočem se spremeniti, 
rad bi bil ljubeč v svojih dejanjih, rad bi ljubeče gledal na druge. 
Svoje življenje bi rad spremenil v živo ljubezen. Lepo in dobro bi 
rad spravil s svojim življenjem. Poti mi kažejo moji prizadeti pri-
jatelji. Mojo malo Pot. Njihovo življenje je moje najlepše darilo. 
Sprejemam ga v svojem srcu na kolenih.«
V eni od skupnosti, kjer dela, spozna tudi dekle, s katero se ka-
sneje poroči in ima otroke. Življenje sta si ustvarila na jugu Fran-
cije, kjer sta začela sprejemati ljudi s težavami.
Čez leta je zmogel odpustiti tudi očetu za storjeno nasilje: »Od-
pustiti ne pomeni pozabiti. Pomeni, da sprejmeš svojo razžalje-
nost in živiš sprijaznjen z njo. Prav nič lahko, kadar je rana tako 
zelo prežela vse bitje, da te kot vtetovirana podoba smrti tudi 
telesno zaznamuje… da človek lahko odpusti, se mora spomi-
njati. Rane ne sme skriti, je zakopati; prav nasprotno: spraviti jo 
mora na plan, na svetlo. Skrita rana se okuži in širi okoli sebe 
strup. Biti mora vidna, slišna – šele tedaj namreč lahko postane 

vir življenja.«
Ko med pisanjem razmišljam o vsebini in teži Timovih ži-
vljenjskih izkušenj se hkrati sprašujem, kaj je tisto, kar me je 
pri branju nagovarjalo, da sem vztrajala do konca? Timova 
preteklost je bila obarvana in obtežena s toliko sovraštva, da 
bi zlahka lahko obupal nad življenjem, zapadel v odvisnosti 
ali pa vračal na enak način in z enako močjo, kot je prejemal. 
Njegova življenjska zgodba zelo lepo prikaže dotik Božje 
Ljubezni, ki jo spozna preko očeta Thomasa in drugih likov, 
ki so polnili njegovo čustveno praznino z dajanjem zastonjske 
ljubezni. Kljubovalna moč Timovega duha in vera v Gospo-
da  sta mu pomagala, da je zmogel ljubiti in prejemati ljube-
zen, o kateri zapiše: 
» Ljubezen je kot utrdba. Poskusiti je treba. Ljubi druge, kot bi 
sam rad bil ljubljen. Glej druge, kot bi sam rad, da te gledajo. 
Dajaj, kot bi sam rad, da ti dajejo.
… Ko skušaš ljubiti, ljubezen postane del tebe.»            (PT)
 ----------------------------------------------------------------------------
SREDI  NABOLJ VROČEGA POLETJA

Preživljamo eno najbolj vročih poletij v našem življenju. 
Besede: suša, vročina, voda, požari so postali naš vsakdan.  
Kmetje se ozirajo v nebo, da bi prepoznali deževne oblake, 
teh pa noče in noče biti dovolj za povsod. Ljudje trpimo sku-
paj z naravo.
Kaj se dogaja? Česa ne vemo in ne znamo? Kaj delamo prav 
in kaj narobe? Ali prepoznamo znamenja časa, v katerem se 
nahajamo?
Nešteto je vprašanj, na katera ne dobimo zadovoljivega odgo-
vora. Tudi znanost mnogokrat umolkne.  Čakamo na rešitev. 
Še do nedavnega smo bili brezbrižni ob besedi vojna. Danes 
je na pragu naših sosedov. O kugi smo bili le šolsko poučeni, 
lakota pa sploh ni veljala za naše kraje. Naša stalnica so posta-
le spremembe vseh vrst. 
Zgodovina nas uči, da v težkih časih potrebujemo drug dru-
gega. Vsi smo se znašli v enakem položaju ob posledicah po-
manjkanja hrane in stroškov za preživetje. In kaj nam o tem 
pravi Sveto pismo?  

(nadaljevanje na naslovnici)


