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26. NEDELJA MED LETOM, 30.9, Šmihelska ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Mihael KNEZ, 10. obl., in + iz družine MARINKO
10.30: Sv. Mihael: + dva Mihaela HRASTNIK, 
                                 MAJCEN in KNEZ
           + Janez, Marija HABE in Janez CESTNIK
PONEDELJEK, 1.10., sv. Terezija Det. Jezusa, dev.
7.30: + Anika VODIŠEK
        + Anica BOLČINA, 3. obl., in mož Vlado
         + Vida PFEIFER, 30. dan
TOREK, 2.10., sv. angeli varuhi
19.00: + Albina, 3. obl., in Stane ŠRAML, 1. obl.
         + Emil BEZGOVŠEK
          + Jožefa PADEŽNIK, 30. dan
SREDA, 3.10., sv. Gerard, opat
7.30: + Franc SAJTL
         + Ivan BELEJ
          + Anton GLUŠIČ
ČETRTEK, 4.10., sv. Frančišek Asiški, diakon, red. ust.
19.00: + Ignac TEPEŠ in Franc KRAMPUŠEK
            + Marija KOVAČ
             Jožef in Frančiška KOVAČ. obl.
PETEK, .5.10., sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
7.30: + Rozalija ALIF
19.00: + Avgust MOTOH, 30. dan
            v zahvalo za zdravje
SOBOTA, 6.10., sv. Bruno, red., ust. kartuzijanov
15.00: Šmihel: v zahvalo in razumevanje v zakonu
19.00: + botra Berta ZELIČ (Kladje)
           + Janez TERBOVC, 30. obl., in Angela
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
27. NEDELJA  MED LETOM, 7.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
9.00: + Pavla, Konrad, sin Rado JAZBINŠEK in Rudolf ŠPAN
10.30: + Antonija KRAJNC, 3. obl.
11.00: Šmohor: + Janez KRAŠOVEC, obl., in Frančiška
                         + Stanislav KLEPEJ, starši Stanislav in Frančiška

Zahvala za krašenje v septembru vasem Harje, 
Lahomno in Stopce.V oktobru čisti in krasi mesto 
Laško.

V torek po večerni maši bo molitvena ura za 
duhovne poklice.

Sv. nadangel Mihael, prosi za nas!

Oktober, mesec rožnega venca

Moli, moli rožni venec,
ljubljeni slovenski krov,
zvesto nad teboj počival
bo Marijin blagoslov!

Oktober je v pravem pomenu mesec svetega rožnega venca. 7. 
oktobra namreč obhajamo praznik blažene Device Marije pres-
vetega rožnega venca, 13. oktobra pa se spominjamo zadnjega 
prikazanja v Fatimi, pri katerem se je sveta Devica razodela kot 

rožnovenska Mati Božja.

Bog je v svojem usmiljenju podelil tej molitvi posebno 
učinkovitost tako za ohranitev vere kot za obrambo Cerkve pred 
sovražniki in tudi za obvarovanje sveta pred vojnimi katastrofa-
mi. Ker namreč rožni venec ponavzoča Marijo, je najmočnejše 

orožje proti satanu.

V mesecu oktobru povabljeni tudi k skupni molitvi rožnega ven-
ca. Najprej k skupni molitvi rožnega venca po naših družinah. 
Hvala vam, da skupaj molite. V trenutku razbesnelega napada 
peklenskih sil na družino ima rožni venec moč zvezati zmaja 
in obvarovati družino pred njegovim zalezovanjem. Molitev bo 
blagoslov vsej vaši družini.



Trenutne spremembe v vodstvu celjske škofije

V skladu z navodili Zakonika cerkvenega prava in Apostolskega 
pisma v obliki Motu proprija Imparare a congedarsi (Naučiti se 
posloviti), je ob izpolnjeni 75. letnici življenja papežu Frančišku 
ponudil odstop od škofovske službe naš dosedanji celjski škof 
msgr. dr. Stanislav Lipovšek. 
Potem ko je v torek, 18. septembra 2018 Sveti sedež sporočil, 
da je papež Frančišek sprejel odpoved službi celjskega škofa, se 
je v četrtek, 20. septembra 2018 v Celju zbral Zbor svetovalcev 
Škofije Celje.
Škofijskega upravitelja, ki vodi škofijo v času izpraznjenega 
škofovskega sedeža, izvoli Zbor svetovalcev. To odgovornost so 
naložili meni.
- Škofijski upravitelj ima dolžnosti in oblast krajevnega 
škofa, razen v primerih, ki so po naravi stvari ali po pravu izvzeti, 
- dolžan je bivati na ozemlju škofije in maševati za ljud-
stvo, 
- dokler je škofovski sedež izpraznjen, se ne sme uvesti 
nič novega,
- njegova služba preneha, ko novi škof vzame škofijo v 
posest.  

V zadnjih dneh me večkrat kdo vpraša kaj ta sprememba pomeni 
za občestvo v Laškem? To pomeni, da bom še naprej po svojih 
močeh opravljal službo župnika v Laškem. Nikamor se ne selim, 
kot so se razširile govorice. Trenutne obveznosti v celjski škofiji 
zaradi izpraznjenega škofovega sedeža, upam, da ne bodo predol-
go trajale. Pred osmimi leti, ko je bila menjava na škofovskem 
sedežu v Celju med dotedanjim škofom Stresom in dosedanjim 
škofom Lipovškom, je mojo sedanjo vlogo opravljal laški rojak 
msgr. Jože Kužnik. Takrat je ta doba trajala tri mesece. Zaradi 
trenutnih sprememb v vrhu slovenske Cerkve in upokojitve se-
danjega nuncija dr. Juliusza Janusza bo morda postopek izvolitve 
novega škofa za Celje še nekoliko daljši. Zaradi narave dela se 
resnično zahvaljujem vsem, ki me podpirate z molitvijo, dobro-
hotnostjo, tihimi žrtvami in po svojih močeh pomagate, da je 
laška župnija delujoča kot živo občestvo. Ker nas v Laškem biva 

več duhovnikov, bomo skušali z nekoliko razporeditve del vse 
tako opravljati, da zaradi moje pogostejše odsotnosti ne bo trpelo 
občestvo, kjer že skupaj bivamo deseto leto.
V tem času pa smo še posebej vabljeni k skupnim molitvam za 
novega škofa, ki bo vodil celjsko škofijo. Kadar v liturgičnem 
koledarju ni posebnega obvezujočega svetnika ali praznika, bomo 
večkrat pri maši uporabili naslednje prošnje 
Glavna mašna prošnja 
O Bog, večni pastir,
skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
V svoji neskončni dobroti daj svoji Cerkvi v celjski škofiji
takšnega pastirja, ki bo zaradi svetosti tebi ugajal,
za nas pa goreče skrbel.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Prošnja nad darovi
Usmiljeni Bog, 
zaradi te svete daritve nam v svoji  veliki dobroti
daj dobrega pastirja, ki bo tebi zvesto služil
in dobro vodil tvojo Cerkev.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Prošnja po obhajilu
Nebeški Oče, 
Prejeli smo Rešnje telo in kri tvojega Sina.
Obdari nas v svoji dobroti s takim pastirjem,
ki bo ljudi učil z zgledom svoje osebnosti
in nas razsvetljeval z evangeljsko resnico.
Po Kristusu, našem Gospodu.

V skladu z Odlokom o spominu škofa v Evharistični molitvi 
(Prenovljeno bogoslužje – zbirka navodil, Ljubljana 1981) se 
škofijskega upravitelja v Evharistični molitvi ne omenja. V času 
izpraznjenega sedeža se vložek, ki omenja škofa, izpusti.

vaš župnik Rok Metličar

Šmihelska nedelja
Žen nekaj let imamo ob praznovanju šmihelske nedelje 
praznično v tej cerkvi tudi na predvečer. Letos, ko je sam 
praznik v soboto, smo se na Šmihelu zbrali pri sveti maši 
dopoldne, saj je ta maša zabeležena v najstarejših zapisih iz 
17. stoletja, odkar je ta cerkev postavljena.
Skozi dolga stoletja se je pri vsaki maši molila tudi naslednja 
molitev:

“Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,

ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,

satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni.

Amen.”
Tudi prihodnjo soboto se bomo zbrali ob 15.00 na Šmihelu.
Točneje pri obnovljeni kapelici pod cerkvijo. Zavedajoč se, da 
smo na pobočju hriba, ki so ga v prejšnjem stoletju zaznamov-
ali težki časi “usode Abela”, ki je umrl pod rokami svojega 
brata, bomo to pot med kapelico in cerkvijo sv. Mihaela pre-
hodili še posebej s priprošnjo “Angelu sprave”, da nas reši 
vsakega zla.

Detajl glavnega oltarja cerkve 
sv.. Mihaela nad Laškim


