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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
PONEDELJEK, 19.9., sv. Januarij, škof, mučenec
7.30: + Milan ZEME
19.00: + Dragica ŠUSTER
            + Katarina ZEMLJAK
zaključek dvodn. češč. Najsvetejšega v Laškem
TOREK, 20.9., sv. Andrej Kim Taegon japon. muč.
19.00: + Travica GREŠAK MALEŠ
           +  Ana KNEZ, 8. dan
SREDA, 21.9., sv. Matej, apostol, evangelist
7.30: + Miroslav ŠRAJ
         + Jožef TERŠEK
         + Terezija VIDIC
ČETRTEK, 22.9., sv. Mavricij, mučenec
19.00: + Magdalena PUŠNIK
           + Jakob JUTERŠEK
srečanje članov ŽPS po večerni maši
PETEK, 23.9., sv. pater Pij iz Pietrelcine, duhovnik
7.30: +živi in rajni iz družin PEČNIK in TISELJ
19.00: + Jože KLEZIN, starši in brat Ivan
           + Karli KRAŠOVEC

celodnevno češčenje pri Sv. Marjeti - Rimske Toplice
SOBOTA, 24.9., bl. Anton M. Slomšek, škof 
19.00: Sv. Mihael: + starši Ana, Ivan, bratje, ses-
tre in sorodniki CEPUŠ //      procesija z lučkami

celodnevno češčenje pri Sv. Jedert nad Laškim
26. NED. MED LETOM, 25.9., Slomškova in Šmih. ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Franc JURKOŠEK
10.30: sv. Mihael: + Janez  CESTNIK,  Janez in Marija  HABE

celodnevno češčenje v Šmiklavžu nad Laškim
15.00:  Maribor -  stolnica - obhajanje Slomškove nedelje

Slomškova nedelja 2022
Letos, 24. septembra 2022, bo minilo 160 let, od-
kar je bl. škof A. M. Slomšek sklenil svoje boga-
to zemeljsko življenje. Tisti, ki so bili ob njegovi 
smrtni postelji, so že takrat zaslutili, da pravzaprav 
ni šlo za konec, ampak za začetek nekega novega, 
polnega življenja, v Božjem objemu.
Tudi iz njegove oporoke lahko jasno razberemo, 
da je bil Slomšek kot duhovnik in škof ves zazrt v 
prihodnost. Pravega uvida v prihodnost pa človek 
ne more doseči, dokler ne sprejme razodete re-
snice o tistem delu prihodnosti, ki presega meje 
vidnega in sega onkraj zemeljskega. Bl. A. M. 
Slomšek v svoji oporoki prosi Boga: »... da bi mi 
Bog naklonil največjo milost: pred Božjim presto-
lom posredovati za svojo škofijo.« Prepričani smo, 
da je Bog slišal in uslišal tudi to njegovo prošnjo 
in da imamo v njem sedaj domačega blaženega in 
priprošnjika pred Bogom. V tem smislu smo za 
obhajanje letošnje Slomškove nedelje določili ge-
slo »Slomšek prosi za nas«. S tem kratkim stav-
kom želimo izraziti in poživiti vero, da nas škof 
Slomšek, kot blaženi, iz večnosti spremlja in je naš 
priprošnjik. 
Slomškovo nedeljo bomo obhajali v nedeljo, 25. 
septembra 2022 v mariborski stolnici. Ob 15.uri 
bo molitvena ura, ob 16.uri pa somaševanje 
navzočih škofov in duhovnikov.
------------------------------------------------------------
Za laško občestvo sta pred nami dva dne-
va celodnevnega češčenja Najsvetejšega. 
Z Jezusom se bomo družili tudi ponoči 
iz nedelje na ponedeljek. Naj še enkrat 
zapišem vabilo, da si vzemite čas in pri-
dete v Jezusovo družbo. Prepričan sem, 
da imate z Njim veliko neubesedenih po-
trebnih pogovorov...                         (RM)

»Noben služabnik ne more 
služiti dvema gospodarjema; 

ali bo enega sovražil in drugega 
ljubil, 

ali se bo enega dŕžal in drugega 
zaničeval. 

Ne morete služiti Bogu in 
mámonu.« (Lk16,13)



V nedeljo, 16. oktobra 2022 so v župnijah celjske 
škofije predvidene volitve članov župnijskega 

pastoralnega sveta (ŽPS)

Molitev za modro izbiro (ŽPS)
Dobri Bog, 

pred nami je, za našo župnijo, pomemben dogodek.
Dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoral-
nega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih 

in sestrah po navdihu Svetega Duha, prepoznali 
tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali 
najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem ter 
odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi 
vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak 

po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in 
bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše 

župnije.

Kratka refleksija preteklega mandata. Kot župnik, 
razpet med delovanjem v soupravah župnij, de-
kanijskih obveznosti, predsedovanjem Škofijske 
Karitas, 33 mesečnim vodenjem celjske škofije v 
pričakovanju škofa, zdaj pa še dvoletno službo ge-
neralnega vikarja v celjski škofiji, moram najprej 
izreči zahvalo, za vašo vsestransko sodelovanje na 
mnogih področjih, da življenje samega občestva 
ni trpelo pomanjkanja moje prisotnosti. Tudi po 
zaslugi dobrih sodelavcev v laškem župnišču smo 
zmogli marsikateri projekt. Bog lonaj vsem in vsa-
kemu posebej za sodelovanje. Obdobje covida je 
v laškm župnijskem občestvu močno ohromilo de-
lovanje ŽPS-ja. Na nek način se je redno dobivala 
skupina za oznanjevanje preko župnijskega lista, 
druge stvari pa so se v župniji odvijale in načrtovale 
v individualnih pogovorih s posameznimi predstav-
niki župnije. Naša skupna srečanja se niso realizi-
rala preko spleta, ker do njega nimajo vsi dostopa. 
Operativno smo v celotnem sestavu pripravili no-
vomašno slavje v letu 2021.

Sveti Pavel poudarja, da smo po krstu vsi kristja-
ni postali udje Kristusovega telesa, Cerkve. Pri 
krstu smo prejeli delež pri Kristusovem duhovni-
škem, preroškem in kraljevskem poslanstvu. Odtlej 
ne pripadamo več sami sebi, ampak Kristusu, ki je 
za nas umrl in vstal. Po krstu včlenjeni v Kristusa 
so krščenci upodobljeni po njem, ki je »prvorojenec 
med mnogimi brati« (Rim 8,29). Krst nas vključi v ob-
čestvo, da bi evangelij na različne načine vse svoje 
življenje prinašali ljudem, s katerimi se srečujemo. 
Bog po imenu kliče vsakega izmed nas. Vsak iz-
med nas ima edinstveno in posebno vlogo, ki mu jo 
je Bog namenil v svojem odrešenjskem načrtu in je 
namesto nas ne more izpolniti nihče drug. Sveti John 
Henry Newman poudarja, da si moramo vsi kristjani 
vedno znova prizadevati za to, da temu Božjemu kli-
cu prisluhnemo in se nanj odzovemo: »Kajti nismo 
poklicani samo enkrat, ampak večkrat; Kristus 
nas kliče vse naše življenje.« Naloga vsakega izmed 
nas je, da Božjo voljo razločimo, jo sprejmemo in 
živimo. To je naš osebni odgovor na klic k svetosti. 
Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo 
iskati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili 
poslanstvu Cerkve. Duhovniki, ki so posvečeni, 
spodbujajo duhovniško službo vseh krščenih. Po-
slanstvo vedno izhaja iz občestva, ki mu pripadamo 
in v katerega smo bili krščeni. Župnije morajo zato 
postati kraj kristjanovega razločevanja poklicanosti; 
kraj, kjer bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnost in 
življenje v občestvu spodbujajo župljane vseh staro-
sti, da si prizadevajo prepoznavati svojo poklicanost 
in jo živeti. Spoznanje, da je Cerkev občestvo ve-
rujočih s poslanstvom, ki ji ga je zaupal Bog, je 
lahko pomemben korak pri tem, da naše župnije 
postanejo DOM za katerega skrbimo vsi župlja-
ni. Zavedati se moramo, da ima, kot član občestva, 
prav vsak izmed nas posebno poslanstvo. Vsi smo 
»po krstu včlenjeni v Kristusovo skrivnostno telo 
in po birmi okrepljeni z močjo Svetega Duha« (LA 

3). Vsi smo poklicani k temu, da prepoznavamo in 
sprejemamo klic k polnosti življenja in ljubezni ter 
sodelujemo pri odkrivanju najučinkovitejših poti 
za oznanjevanje evangelija v današnjem času. Čla-
ni ŽPS imajo v župniji še posebno pomembno 
nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost za to, 
kakšna bo naša župnija v prihodnosti. Pri izbiri 
novih članov župnijskega pastoralnega sveta mo-
ramo biti zato zelo pozorni na to, da v osebah, ki 
jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, 
s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša žu-
pnija bolj živa, bolj povezana in odprta. Morda smo 
sami spoznali, kako lahko prispevamo k temu, da 
bo naša župnija na določenem področju še bolj za-
živela in smo svoje darove dali na razpolago obče-
stvu. Za življenje župnije, vzgojo za soodgovornost 
župljanov, možnost njihovega sodelovanja pri pa-
storalnem delu v župniji in prizadevanju za ozna-
njevanje evangelija, pa je zelo pomembno, kateri 
predstavniki župnijskega občestva postanejo člani 
ŽPS-ja, tega posvetovalnega telesa, ki župniku po-
maga pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in 
izvajanju pastoralnega dela v župniji. Zato je po-
membno, da župljani, ki imate pravico podati svo-
je predloge za člane ŽPS-ja (tisti, ki ste dopolnili 
16 let in prejeli zakramente uvajanja: krst, birmo 
in evharistijo), razmislite, ali ima oseba, ki jo na-
meravate predlagati za članstvo v ŽPS, poleg ne-
katerih nujnih pogojev (kot so: trdna vera, nravno 
življenje in razsodnost, starost najmanj 16 let ter 
prejem zakramentov uvajanja), tudi druge potrebne 
kvalitete in sposobnosti za sodelovanje v župnij-
skem pastoralnem svetu, s katerimi bo pripomogla 
k skupnemu dobremu župnije.
Le-tako bo naša župnija lahko postala – kot pravi 
papež Frančišek –»občestvo občestev« (prim. PiP 80); 
»svetišče, v katero žejni prihajajo pit, da bi nada-
ljevali pot in središče nenehnega misijonarskega 
poslanstva«. (Priročnik za izbiro članov ŽPS, 2020-2025) RM


