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Maše v prihodnjem tednu
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

PONEDELJEK, 5.9., sv. Mati Terezija, red. ust.
7.30: + Anika VODIŠEK
         + Bogu in Materi Božji za mir in zdravje v družini

TOREK, 6.9., sv. Zaharija, prerok
19.00: + Danica KRAMPUŠEK
           + Dušan STVARNIK

SREDA, 7.9., sv. Regina, devica, muč.
7.30: + Jožefa LOKOŠEK
         + Stanislav HRIBERŠEK

ČETRTEK, 8.9., sv. Marijino rojstvo - mali šmaren
7.00: + Franc MAČEK
10.30: Marija Gradec: + Milan ZEME
19.00: + Štefanija in Fortunat ULAGA
            + Frančiška TOMZEL, 30. obl. 

PETEK, 9.9., sv. Gorgonij, mučenec
7.30: v čast telesu in krvi Kristusovi, za duše v vicah
           + Frančiška ZALOKAR
19.00: + Cilka in Antonija LUBEJ

SOBOTA, 10.9., sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
* 18.00: + Bronislava JANČIČ
                  + Peter KOVAČ, 20. obl., starši Ivan in Marija in
                        Franc JURKOŠEK

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

Sobotna sveta maša se bo, zaradi koncerta KORALA, 
začela ob 18.00!

VABILO NA SLAVNOSTNI KONCERT MEŠANEGA 
PEVSKEGA ZBORA KORAL

Mešani pevski zbor Koral letos praznuje 30 let delovanja. Ob 
jubileju vabimo na slavnostni koncert, ki bo 10. septembra 
2022, ob 19.30 v Kulturnem centru Laško.
Program bo popestrila tudi dramska skupina Lux Theatrum, 
dramski igralec Rok Matek, veroučni pevski zbor Lilija, so-
pranistka Ana Marija Ojsteršek, baritonist Lovro Korošec in
godalni kvartet.
Vstop je prost, vljudno vabljeni!
Sveta maša se bo v župnijski cerkvi ta večer, zaradi koncerta,  
začela že ob 18.uri
-----------------------------------------------------------------------------

Začetek veroučnega leta
Spoštovani starši in veroučenci.
12. septembra začenjamo z veroukom po urniku.
Učbenike si boste priskrbeli v Mohorjevi knjigarni 
Celje (Prešernova ulica 23, 3000 Celje).
Prijava k verouku bo na prvi veroučni dan. Otroci k 
verouku prinesejo prijavnico, obrazec dobite na sple-
tu Župnije Laško: www.zupnijalasko.si.

Želim poudariti, da vzgoja v veri ni samo verouk, 
ampak je predvsem vaš zgled in vaše pričevanje pod 
domačo streho. Verouk je dodatna spodbuda, ki vam 
pomaga, da lahko vzgojo v veri, ki ste jo obljubili pri 
krstu svojih otrok, lažje izvršujete. 
Spodbujam vas k družinski molitvi in k obhajanju 
svetih maš ob nedeljah.

1. RAZRED, PONEDELJEK,   16.30 – 17.45
2. RAZRED, ČETRTEK,          16.30 – 17.45
3. RAZRED, PONEDELJEK,   16.30 – 18.00
4. RAZRED, PETEK,                14.30 – 16.00
5. RAZRED, PETEK,                16.00 – 17.30
6. RAZRED, ČETRTEK,           15.00 – 16.30
7. RAZRED, PETEK,                16.00 – 17.30
8. RAZRED, PONEDELJEK,   15.00 – 16.30
9. RAZRED, ČETRTEK,          15.00 – 16.30

Darovi niso le nekaj, kar bi Sveti Duh le »pustil« v 
naši notranjosti, ampak je po darovih prisoten sam 
Sveti Duh. Ko torej prosimo za njegove darove, pro-
simo za njegovo navzočnost, za njega samega. To, 
kar imenujemo darovi Svetega Duha, so različni 
načini delovanja Svetega Duha in učinki tega delo-
vanja v naši notranjosti. Darovi so številni in mnogo-
vrstni. Pavel pravi: »Imamo različne darove, pač po 
milosti, ki nam je bila dana« (Rim 12,6), eni so veliki, 
drugi skrivni. So darovi v pravem pomenu besede – 
ne moremo jih pridobiti ali si jih zaslužiti, a zanje 
Boga vedno lahko prosimo.



Draga moja birmanka, 

opopazujem te, ko se v praznični obleki, pripravljeni 
za veliki dan, postavljaš pred ogledalo in občudujo-
če ogleduješ. Mladostno krhka se pripravljaš na od-
raslo življenje. Sprašujem se, kaj ti prinaša in kaj ti 
ob tem želim položiti na srce. 
Rada bi, da veš, da si ljubljena, da te imamo tvoji 
bližnji vsi zelo radi. Danes še posebej želim, da veš 
in v življenju nikoli ne pozabiš na poseben, najbolj 
ljubeč pogled, zazrt vate. Na pogled tvojega Stvar-
nika, ki te je poklical v življenje in je želel, da živiš. 
Poznal te je, še preden te je upodobil v materinem 
telesu (prim. Jer 1,5). Njegova si. Na križu te je odre-
šil, z vstajenjem ti je odprl vrata večnosti in dal ti 
bo darove Svetega Duha, ker te želi spremljati skozi 
življenje. Zanj si pomembna, poklicana si, izbrana, 
poslana, da deliš Njegovo ljubezen.
Jezus tudi tebi pravi: »Niste vi mene izvolili, ampak 
jaz sem vas izvolil, da greste in obrodite sad, in da 
vaš sad ostane« (Jn 16,15).
Tako zelo ti želim, da bi spoznanje, da si ljubljena 
božja hči, vedno nosila v sebi. To ti bo pomagalo 
ohraniti mir in dostojanstvo, ko boš morda ponižana, 
izigrana, nerazumljena, ko v ljudeh ne boš našla pra-
vega sočutja in potrditve. Tudi, če se ti v življenju 
karkoli zalomi, vedi, da te Bog ljubi, Njegova ljube-
zen do tebe se ne more z ničemer končati.
In nikoli, draga moja, se ne primerjaj z drugimi, kajti 
edinstvena si. Na svetu ni niti enega človeka, ki bi 
ti bil popolnoma enak. Dani so ti darovi, ki so samo 
tvoji in jih je Bog podaril tebi, varuj jih in jih razvij. 
Tako boš postala »original«, tako boš postala res ti 
po božjem načrtu. 
Vesela sem, da si me izbrala za botro. Hvaležna bom, 
z desnico na tvoji rami, stala ob tebi, skušala ti bom 
biti opora na poti življenja, utrjevanja vere in iskanja 
Boga. In molila bom zate. Obljubim. 
Želim, da bi te moje darilo razveselilo. A še bolj od 

tega si želim, da bi vedela, kako zelo obdarjena boš, 
ko boš prejela darove Svetega Duha. Sveta birma je 
zakrament, preko katerega te bo Bog obdaril s po-
sebnimi darovi, da boš v svojem nadaljnjem življe-
nju lažje in bolje živela kot kristjanka. 
Sveti Duh je največje darilo, dragocenejše od vseh 
najdragocenejših daril sveta. Življenje v Njem po-
meni življenje v polnosti. 
Naj bo živ v tebi, sodeluj z Njim, ko boš izbirala 
življenjske poti, navezovala prijateljstva, gradila 
ljubezen. Naj te vodi in ti razkriva pasti današnje 
družbe, naj ti pomaga reči ne, ko bo potreben ne in 
te opogumlja, ko se boš odločala za dobro. Prosi ga, 
naj usmerja tvoje misli in v tvoja usta polaga prave 
besede. Pokliči ga, ko ne boš vedela kako, ko se bo 
zdelo, da ne zmoreš, da si popolnoma sama.
Če se boš odprla delovanju Svetega Duha, bo vse 
veliko, veliko lažje. 

Draga moja birmanka, prejmi darove Svetega Duha.
Prejmi DAR MODROSTI, da boš znala razločevati, 
kaj je od Boga in kaj ni od Boga. Naj ti pomaga mi-
sliti na Jezusov način in se odločati v luči evangelija. 
Ko boš iskala znanje in se usposabljala za poklic, se 
ne oziraj samo na znanost, kajti brez modrosti lahko 
ta postane podla in uničujoča. Z modrostjo spozna-
vaj, kaj je prav in pravično. 
Prejmi DAR UMNOSTI, naj ti odpre um, da boš vse 
stvari videla globlje in nanje gledala z božjimi očmi. 
Naj ti pomaga spoznati, kaj je dobro, delati dobro in 
naj te odvrne od ne-umnosti, ki povzročajo škodo, 
žalijo, prizadenejo, ranijo ali celo ogrozijo življenje.

Prejmi DAR SVETA, da boš sprejemala prave od-
ločitve in izbirala prave poti.  Veš, obstaja pogoj, da 
ohraniš ta dar. To je molitev, v kateri se pogovarjaj z 
Bogom in odkrivaj, kaj je Njegova volja, kaj priča-
kuje, kaj je pomembno in potrebno za tvoje življenje 
ter življenje drugih ljudi.

Prejmi DAR MOČI, ki bo tvoje srce dvigovalo k 
višku in ga navdajalo s posebno močjo. Bodi srč-
na!

Prejmi DAR VEDNOSTI, da boš spoznavala, kaj 
moraš storiti in kaj opustiti. Oblikuje naj ti zdrav 
pogled na vsakdanje stvari in pravi odnos do vsega 
okrog nas. V veličini stvarstva odkrij Stvarnika, ga 
hvali in se mu zahvaljuj.

Prejmi DAR POBOŽNOSTI, da boš z veseljem 
in navdušenjem gradila prijateljstvo z Bogom. Na 
ti molitev in obisk svete maše ne bosta le obveza, 
ampak veselje, polno sproščene ljubezni do Boga, 
ki bo navduševala in pritegnila tudi druge.

Prejmi DAR STRAHU BOŽJEGA, naj te opo-
minja, kako majhni smo pred Bogom. Strah božji 
je podoben želji, da ne bi razočarali in prizadeli 
nekoga, ki nas ima rad oziroma imamo mi radi 
njega. Naj te spodbuja k poslušnosti, hvaležnosti 
in slavljenju, da boš popolnoma prevzeta od božje 
ljubezni!

Vedi, da ima Sveti duh v življenju kristjana veliko, 
zelo veliko moč. Od srca in iskreno ti privoščim, 
da jo boš spoznala in doživela. 

V svetem pismu, natančneje v Pismu apostola Pa-
vla Galačanom, piše, kako se v življenju pozna, če 
nekdo živi po Svetem Duhu, oziroma po njegovih 
darovih. 
Takole pravi: »Sad Duha pa je ljubezen, veselje, 
mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvesto-
ba, krotkost, samoobvladanje« (Gal,5,12).  

Draga moja birmanka, želim ti obilje Svetega 
Duha, želim ti Njegovih darov in Njegovih sadov!
Rada te imam, 

          tvoja botra 


