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Maše v prihodnjem tednu
24. NEDELJA MED LETOM, 11.9.   
7.00: živi in + farani
9.00: + Štefan GORIŠEK, 17. obl.,  in vsi + iz družine KOČAR
10.30: + Štefan KRPIČ, 1. obl., in Karl KRIŽNIK

PONEDELJEK, 12.9.,. sv. Marijino ime
7.30: + Fani DEŽELAK, obl., in sorodniki
        priprošnja Bogu in Materi Božji za zdravje v družini
             + Janez PLANINŠEK

TOREK, 13.9., sv. Janez Zlatousti, škof, c. uč.
19.00: + Marija GRAČNER
           + Alojzij GOLOUH

SREDA, 14.9., Povišanje sv. Križa
7.30: v zahvalo za vse uslišane prošnje
         + Elizabeta SENICA, osm.
          + Miroslav ŠRAJ

ČETRTEK, 15.9., sv. Žalostna Mati Božja
19.00: + Irmina TERŠEK
           + Marko BELEJ

PETEK, 16.9., sv. Kornelij, pap., in Ciprijan, šk., mučenca
7.30: + iz rodbine ULAGA
19.00: + Zinka KOŠEC
            + Veronika ZORKO

SOBOTA, 17.9., sv. Robert Bellarmino, škof., c. uč.
19.00: + Stanislav KLINAR
           + Peter KLINAR

25. NED. MED LETOM, 18.9. celodnevno češč. Najsv.           
7.00 živi in + farani
9.00: + dve Ljudmili KRAJNC in starši
10.30 + Jožef KLINAR, 30. dan
19.00 + Anton KOLŠEK

po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

IZBIRA ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNIH 
SVETOV V ŽUPNIJAH ŠKOFIJE CELJE 2022
Čez dober mesec, v nedeljo, 16. oktobra 2022, bomo v 
župnijah celjske škofije izvedli izbiranje članov novih 
župnijskih pastoralnih svetov, katerih mandat bo trajal 4 
leta, do l. 2026 oz. do datuma, ko bo novo izbiranje ŽPS-ja 
na področju celotne Slovenije.
Izbira sodelavcev je pomemben proces, zlasti v luči spre-
menjenih okoliščin, ko je duhovnikov manj, župnijska 
občestva pa so poklicana, da bolj aktivno vstopijo v sode-
lovanje pri misijonskem in evangelizacijskem poslanstvu 
župnije, pa tudi v skupno skrb za praktične župnijske za-
deve, kjer lahko razbremenijo duhovnika.
Glede na smer, kamor želimo usmerjati pastoralo v župniji, 
bomo izbrali način izbire članov ŽPS-ja, kot je bila dose-
danja praksa, ves proces pa molitveno podpirajmo vse  
župnijsko občestvo, da bo Gospod odprl naša srca za de-
lovanje Svetega Duha.

-----------------------------------------------------
 DNEVI ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA

Vstopamo v teden, ko se v dekaniji Laško začnejo dnevi 
češčenja Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
Ob tej priložnosti se zahvalim vsem, ki se tudi skozi leto 
ustavite v laškem svetišču za adoracijo pred Najsvetejšim. 
Še posebej sem hvaležen skupini, ki v nočeh iz prve so-
bote na nedeljo, žrtvujete nočni čas za to obliko molitve in 
druženja z Jezusom. 
Češčenje Najsvetejšega je določeno skozi vse leto po dn-
evih, od 1. adventne nedelje 1904, razporejenih po vsej 
takratni škofiji, današnji metropoliji. Na področju celjske 
škofije ima to obliko češčenja Najsvetejšega vse dni in noči 
v letu samostan klaris v Nazarjah, vse dni v letu častijo Je-
zusa tudi v celjski stolnici. V Laškem imamo to obliko 
nočnega češčenja Jezusa enkrat mesečno od leta 2011. 
Letošnji koledar češčenja po vsej metropoliji pade za nas v 
nedeljo in ponedeljek, zato bomo izpostavili Najsvetejše 
med nedeljskimi mašami, nato v nedeljo ponoči, 
v ponedeljek bo zaključek pred večerno sveto 
mašo. Dobrodošli v družbi z Jezusom. 

....vstal bom in šel k očetu 
in mu rekel: 

»Oče, grešil sem zoper nebo in pred 
teboj. Nisem več vreden, da bi se 

imenoval tvoj sin. Vzemi me za ene-
ga od svojih najemnikov.«



OB PRAZNIKU CERKVENEGA PETJA V LAŠKEM 
OB 30. OBLETNICI ZBORA KORAL

Cerkveno petje je pomemben del čaščenja Boga. 
Če je v začetnih stoletjih naše Cerkve prevladova-
lo v bogoslužju enoglasno (koralno) petje, se je v 
poznejših stoletjih, z razvojem glasbene umetnosti 
in prihodom orgel, cerkveno petje povzpelo do za-
vidljivih višin. Cerkvena glasba je bistveni del sve-
te liturgije in ima enak namen kot liturgija. Krasi, 
olepšuje in dviga liturgično besedilo v svet glasbene
lepote, zato mora biti tudi glasba liturgije vzvišena, 
umetniška, sveta in dostojna.
Našo župnijo so skozi zgodovino bogatili različni 
pevski zbori, ki so bili in so še na poseben način 
nosilci cerkvenega življenja, ki s svojim petjem 
večajo lepoto svetih obredov in so dobra opora pri 
pastoralnem delu. Tokrat v ospredje postavljamo in 
se spominjamo začetkov in zorenja domačega cer-
kvenega zbora Koral, ki letos obhaja lepo obletni-
co, 30 let.
Kratek zgodovinski pregled:
Leta 1992 je v naši župniji prvič zapel MePZ Glo-
ria, prvo ime današnjega zbora Koral. Prve notne 
zapise je skrbno prebirala in delila med svojimi 
pevci Alenka Šon, ki je takrat sprejela vlogo zbo-
rovodje. Prepevali so cerkvene, latinske in ljudske 
pesmi.
Leta 1997 je vodenje prevzela Mateja Škorja in 
zbor obogatila s posebno vedrino in sproščenostjo. 
Zbor se je preimenoval v MePZ Koral in za slove-
sen koncert ob 10-letnici delovanja posnel svojo p 
rvo zgoščenko, leta 2000 pa v atriju župnišča upri-
zoril Laški pasijon.
Leta 2002 se začne, pod vodstvom Mojce Lukmar, 
pet bogatih, plodnih let. Ponovno so uprizorili ope-
reto Miklavž prihaja in Tomčev Slovenski božič, 
s predstavami so nastopali doma in drugod. Leta 
2003 je zbor gostoval v pobratenem mestu Pliez-

hausen, leta 2004 pa je uprizoril opereto Hmeljska 
princesa, skladatelja Radovana Gobca.
Leta 2007 je prevzela vodenje zbora Rebeka Bračič. 
Kot študentka glasbene pedagogike je z jasnimi in 
ambicioznimi cilji pripravila zbor na tekmovanje v 
Pragi in na gostovanje pri Slovencih na Dunaju. Ob 
20-letnici Korala so z Rebeko posneli zgoščenko.
Med letoma 2013 in 2015 je zbor vodila Meta Pod-
bregar, ki je sledila pričakovanjem pevcev in jih na-
grajevala s prisrčnim repertoarjem pesmi. Z Meto 
so ponovno obnovili in uprizorili Tomčev Sloven-
ski Božič in opereto Hmeljska princesa. Po daljšem 
premoru so v letih 2014 in 2015 ponovno uprizorili 
Laški pasijon, vodenje »pasijonskega« zbora in or-
kestra je takrat prevzela Teja Štremfelj. Teja je že 
zelo zgodaj sodelovala s Koralom, tako kot pevka, 
kot tudi s korepetiranjem zbora na klavirju.
Jeseni leta 2015 je vodenje prevzela Lara Hrastnik, 
ki je pred tem že orglala pri sv. mašah, zato njena 
interpretacija zboru nikakor ni bila tuja. S pozitivno 
energijo je zbor pripeljala do 25. obletnice, ki so jo 
tudi slovesno obeležili s koncertom. Skupaj z nje-
no spremljavo na harfi so obogatili tudi marsikatero 
poroko.
Jeseni leta 2018 je zbor prevzela odlična organistka 
Neža Ulaga, ki zbor vodi še danes. Pevce je spreje-
la z vedrino in toplino, igrivostjo in hudomušnostjo. 
Slog njenega dela pevca vabi in motivira k dosega-
nju boljšega. Pri učenju petja pričakuje, da ji sledijo, 
saj bi rada, da skupaj z njo podoživijo sporočilo pe-
smi in njeno duhovno razsežnost. Magdalena Hra-
stnik zapiše:« Neža nas ima rada in mi njo. Naj tako 
še dolgo ostane.«
MePZ Koral je z ubranim petjem popestril marsika-
tero slovesnost, poroko, novo mašo, birmo, božične 
in velikonočne praznike, svete maše in slovesnosti 
med letom, obletnice, občinske in državne praznike 
…V pevskih in dramskih skupinah se je zvrstilo že 
zelo veliko članov.

Skoraj nemogoče jih je prešteti. Mnogim je bila 
skupina le obcestni kamen ali klopca v parku, mor-
da celo učilna svetilka ali kažipot na poti življe-
nja. Ustavili so se za hip, nekateri tudi za dlje časa 
in potem šli dalje z novo energijo, drugačni, kajti 
skupina te zaznamuje.
(vzeto iz brošure Pesem – veselje in upanje moje, ob 30. 
obletnici zbora Koral; M. Hrastnik; 2022)

Besede Martina Hrastnika, predsednika MePZ Ko-
ral, ob obletnici:
»Ko se oziram v čas nastanka našega zbora, se zdi, 
kot da je bilo včeraj ali lani. Hočem reči, da gre za 
občutek nekega brezčasja, kajti čas, ki ga preživiš 
s prijatelji, ti je darovan. Kljub vsemu ne moremo 
mimo nekaterih številk, ki nam kar nekaj povedo. 
V 30 letih - 1.500 tednov. Koliko ur vaj? Koliko 
prepetih pesmi? (koncerti, revije ...). Tudi kot cer-
kveni pevski zbor smo na sakralnem področju spo-
znali in prepevali veliko število pesmi, spevov in 
napevov. Pa da ne pozabimo še na krasen šopek 
božičnic, spevoiger, muzikalov in operet, ki smo jih 
odigrali v teh letih. Vedno smo aktivno sodelovali 
pri uprizoritvah Laškega pasijona. Da, 30 let je 
doba generacije. Zelo sem vesel, da je med nami 
lepo število mladih. Posebej bi se rad zahvalil naši 
zborovodkinji Neži Ulaga - za njeno tako mlado-
stno, iskrivo in požrtvovalno vodenje Korala. V teh 
letih se je zvrstilo veliko pevk in pevcev, pa tudi kar 
nekaj zborovodkinj (pravljičnih sedem). Rad bi se 
zahvalil vsem, ki ste kadarkoli sodelovali
pri Koralu. Vsak glas in vsak čas šteje. Tudi zara-
di vašega prispevka je danes Koral takšen. Hvala 
vsem! Naj zaključim z modrostjo Malega princa: 
»Zaradi časa, ki si ji ga daroval, je tvoja vrtnica 
najlepša.«
»PETJE JE IZRAZ VESELJA, IN ČE SMO ŠE 
BOLJ POZORNI, JE IZRAZ LJUBEZNI«
sv. Avguštin                                                    (TT)


