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Maše v prihodnjem tednu
1.1.2017 sv. Marija, Božja Mati
 7.00:  živi in + farani
 9.00: + starši JELENC in VODIŠEK
 10.30:  + Miha OJSTERŠEK, obl.
             + Pavel MASTNAK, 5. obl. in mama Hermina
PONEDELJEK, 2.1., sv. Bazilij Veliki, škof, c. uč.
7.30: + Elizabeta KRIŽNIK, 8. dan
          + Frančiška KRAŠOVEC
           + Karolina BELEJ 
TOREK, 3.1., sv. Ime Jezusovo 
18.00: + Vida KRAŠOVEC, zadušnica
           + Anton MEDVEŠEK, zadušnica
           + Franc ŠKORJA
SREDA, 4.1., sv. Angela Folinjska, redovnica
7.30: + Leopold BREČKO, obl.
         + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
ČETRTEK, 5.1.,sv. Janez Nepomuk Neumann, škof
18.00: + Bernard MEHLE, 30. dan
             + Cvetka BOKAN, 8. dan
PETEK, 6.1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
7.00: + Veronika JAKOPIČ
900: + Mihael in Justina GOLOUH
18.00: + Janez ŠKORJA, 3obl.
             + Ivan, Valburga ZEME, starši Franc, Ljud-
               mila ŽIKOVŠEK, brata Franc in Avguštin
SOBOTA, 7.1., sv. Rajmund Penjafortski, duh.
18.00: za zdravje in v dober namen
           + Ida ŠANTEJ, 8. dan
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
NEDELJA, 8.1., JEZUSOV KRST
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivan STOPINŠEK, 5. obl., Tomaž, Justina  FRECE
10.30: + Ivan VERBOVŠEK, 1. obl.
           + Pavla VOGA in rodbina KOZMUS

Začenjamo s tečajem Alfa
Tečaj poteka ob večerih, enkrat tedensko. Na začetku 
vsakega srečanja je čas za prigrizek in spoznavanje. 
Za sprostitev in pripravo na pogovor zapojemo ne-
kaj pesmi ob spremljavi kitare. Sledi predstavitev 
nosilne teme, ki je jedro večera in klepet po skupi-
nah – to je kraj in čas, ko nobeno vprašanje ni preveč 
enostavno, prezahtevno ali preveč provokativno.

Teme večerov:
12.1. KDO JE JEZUS?
19. 1. ZAKAJ JE JEZUS UMRL?
16. 1. KAJ DAJE GOTOVOST MOJI VERI?
2. 2. ZAKAJ IN KAKO LAHKO MOLIM?
9. 2. ZAKAJ IN KAKO NAJ BEREM SVETO PISMO?
16. 2. KAKO NAS BOG VODI?
23. 2. KAKO NAJ SE UPIRAM ZLU IN ALI BOG
          DANES OZDRAVLJA? 
2. 3. KAJ PA CERKEV IN KAKO NAJ O TEM 
          GOVORIM DRUGIM?
Alfa dan: KDO JE SVETI DUH IN KAKO DELUJE?
              KAKO LAHKO ŽIVIM POLNO ŽIVLJENJE?
Glede na dinamiko skupine in obveznosti sodelujočih  
lahko pride do spremembe terminov.
Tečaj Alfa je tudi čudovita priložnost za pripravo 
odraslih na prejem manjkajočega zakramenta sve-
te birme. Priložnost je tudi za starše veroučencev, 
da poglobijo svoj osebni odnos do vere in zaživijo 
praktično izkustvo živete vere.
Nekaj let zaporedoma v Laškem pripravljamo ta 
srečanja. Veselimo se vsakega, ki se nam na novo 
pridruži in vseh, ki smo iz leta v leto v teh večerih 
stalni gostje. Hvaležen sem vsem, ki ste priparvlje-
ni sodelovati  kot predavatelji in na ta način tudi iz 
izkustva življenja pričate o praktičnem krščanstvu 
v našem času in okolju. Povabim vas, da tudi tisti, 
ki ste že obiskali tečaj in imate pozitivno izkustvo, 
še koga povabite. Ker tovrstne ponudbe ni veliko, 
lahko vaše povabilo sega tudi v druga župnijska 
občestva.

Stopamo v leto 2017. V prošnji negega starega človeka vi-
dim tudi sam voščilo za vse nas

Gospod, pomagaj mi,
da ne bo več dneva, ko bi rekel,

da ni nikogar, ki bi mi bil v oporo.

Gospod, pomagaj mi,
da ne bo več dneva, ko bi rekel,
da ni nikogar, ki bi me poslušal.

Gospod, pomagaj mi,
da ne bo več dneva, ko bi rekel,

da ni nikogar, ki bi z mano jokal ali se smejal.

Gospod, pomagaj mi,
da ne bo več dneva, ko bi 

rekel,
da ni nikogar, ki bi me 

stisnil v svoj objem.



Versko življenje v Laškem pod drobnogledom ver-
ske statistike v letu usmiljenja 2016

KRSTI 
V minulem letu 2016 je bilo v nadžupniji Laško 28 kr-
stov: 10 fantov in 18 deklic. 
15 otrok je bilo rojenih v cerkveno sklenjenih zakonih, 
13 nezakonskih. 3 otroci so bili s privolitvijo krščeni v 
drugih župnijah.
Leta 2015 je bilo v nadžupniji Laško 22 krstov.
Leta 2014 je bilo v nadžupniji Laško 29 krstov.
Leta 2013 je bilo v nadžupniji Laško 31 krstov.
Leta 2012 je bilo  v nadžupniji Laško 41 krstov.
Leta 2011 je bilo  v nadžupniji Laško 38 krstov.
Leta 2010 je bilo v nadžupniji Laško 33 krstov.
Krsti v preteklih desetletjih: leta 2006 je bilo 50 krstov; 
leta 1996 je bilo 52 krstov; leta 1986 je bilo 57 krstov; 
leta 1976 je bilo 66 krstov; leta 1966 pa 85 krstov.

 POGREBI 
V letu 2016 je bilo v nadžupniji Laško pokopanih 50  
faranov, 30 moških in 20 žensk.
Leta 2015 je bilo v nadžupniji Laško 64 pogrebov.
Leta 2014 je bilo v nadžupniji Laško 63 pogrebov.
Leta 2013 je bilo v nadžupniji Laško 52 pogrebov.
Leta 2012 je bilo v nadžupniji Laško 62 pogrebov.
Leta 2011 je bilo v nadžupniji Laško 59 pogrebov.
Leta 2010 je bilo v nadžupniji Laško 63 pogrebov.
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetletjih:
leta 2006je bilo cerkveno pokopanih 70 faranov, od teh 
je bilo 28 moških in 42 žensk; leta 1996 je bilo cerkve-
no pokopanih 89 faranov, 38 moških in 51 žensk;  leta 
1986 je bilo cerkveno pokopanih 67 faranov, 33 moških 
in 34 žensk; leta 1976 je bilo cerkveno pokopanih 
71 faranov, 33 moških in 38 žensk; leta 1966 je bilo 
cerkveno pokopanih 45 faranov, 21 moških in 24 žensk.

POROKE
Leta 2016 se je v nadžupniji Laško poročilo 12 parov
Leta 2015 se je v nadžupniji Laško poročilo 14 parov.
Leta 2014 se je v nadžupniji Laško poročilo 10 parov.
Leta 2013 se je v nadžupniji Laško poročilo 12 parov.
Leta 2012 se je v nadžupniji Laško poročilo 9 parov.

Leta 2011 se je v nadžupniji Laško poročilo 5 parov.
Leta 2010 se je v nadžupniji Laško poročilo 13 parov.
Nihanja med številom porok v preteklih desetletjih:
leta 2006 se je v nadžupniji Laško poročilo 9 parov; 
leta 1996 je bilo poročenih 19 parov; leta 1986 je bilo 
poročenih 19 parov; leta 1976 je bilo poročenih 27 parov 
in leta 1966 je bilo poročenih 40 parov.
Omenjeni podatki iz krstne knjige, pogrebne in poročne 
knjige nas vodijo k odgovornemu poslanstvu oznan-
jevanja evangelija.
Leto se je zavrtelo naokrog, znova se srečujemo s 
številkami, v katerih skušamo zaobjeti obdobje, ki ga 
imenujemo leto. Včasih se zdi, da nam številke povedo 
veliko, največkrat pa moramo priznati, da so določene 
številke, ki skušajo v predalčke ali skupine postaviti 
določene kvalitete, zelo medle in nas lahko celo zapeljejo 
v nasprotno smer od tistega, kar je bistveno.
Res je v življenju veliko najžlahtnejših stvari, ki jih sploh 
ni mogoče oštevilčiti. Največkrat je neopredeljivo tisto, 
kar nam največ pomeni.
Z letošnjo statistiko verske prakse, ki jo za vas sestavljam 
osmič, sem želel prevetriti leto 2016. Naj podatki v nas 
rojevajo optimizem in zaupanje, s katerim smo v “letu 
usmiljenja” premagovali sedanjost in v luči evangelija 
zrli v prihodnost. 
V letu 2017 nas papež Frančišek spodbuja, naj se še prav 
posebej posvetimo oznanjevanju družinam.
Kaj naj zapišem o pastorali družin? Večkrat ste že slišali:  
»V tihih pogovorih z Gospodom čutim nujnost in po-
slanstvo, da vas spodbujam k ureditvi cerkvenih zakonov. 
Vem in čutim, da k temu spodbujate tudi starši, zato je 
prav, da skupaj prosimo za navdih Svetega Duha k ure-
ditvi teh razmer v slovenskem prostoru.
Morda mnogi razmišljate, da na vzgojo otrok cerkvena 
poroka sploh ne vpliva. Saj tudi ne bi, če bi bili ljudje 
res popolni. Žal pa si moramo tudi priznati, da to nismo. 
Ravno zato smo še toliko bolj potrebni izkustva o Njem, 
ki nas brezpogojno ljubi, nam odpušča in nam želi srečo. 
Če odklonimo Njegov blagoslov, potem se Božja ljubezen 
od nas sicer ne odvrne, le dar svobode v človeku je tisti 
zaklad, ki nam daje možnost, da izbiramo sami.«
Za razliko od leta 2015 vidimo, da se v letu 2016 

zvišalo število otrok rojenih v cerkveno sklenjenih 
zakonih. Številke od minulega leta kažejo, da se je 
ustavilo naraščanje števila neurejenih zakonskih zvez. 
Skušnjavec v trenutkih prebiranja statistike prišepne, 
da je to le trenutno stanje in se ne splača bojevati z 
mlini na veter, a Jezus je glede oznanjevanja “Božjega 
kraljestva” naročal drugače. V pismu Rimljanom pravi 
apostol:“Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč 
pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu” (Rim 14,17). 
S tem razlaga Jezusove besede: »Čas se je dopolnil in 
Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in veru-
jte evangeliju!« (Mr 1,15). Kajti tam, kjer njegovega 
nauka ne sprejmejo, polaga v usta poslanih učencev 
misel: “Tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših 
nog, otresamo na vas, vendar védite, da se je približalo 
Božje kraljestvo” (Lk 10,11). Vzemimo pogled na 
življenje tistih, ki tudi v Laškem občestvu razlagajo 
merila in evangeljske vrednote tako, da ustrezajo nji-
hovemu načinu življenja za zavajajoče. Ne pozabimo, 
kako zelo pomembno je življenje v prijateljstvu z Je-
zusom.
Že Slomšek je modroval, da kar žanejmo v mladosti 
sejemo na stare dni.  Papež Frančišek pa nam v apos-
tolski spodbudi  Radost ljubeni pravi, da je živeti sku-
paj umetnost...., ki jo lahko strnemo v nekaj preprostih 
besed: “Smem?”, “Hvala!”, “Oprosti!”. Ne bodimo 
skopi v rabi teh besed! Bodimo velikodušni in jih po-
navljajmo dan za dnem! Izrečene v pravem trenutku, 
ljubezen varujejo in spodbujajo.
Zakonska ljubezen ni le čustvo, ki osrečuje tistega, ki 
ljubi in tistega, ki je ljubljen. Ta ljubezen se izraža  - ka-
kor nas pouči apostol Pavel - z dobroto, potrpežljivostjo, 
ponižnostjo, strpnostjo,resnicoljubnostjo, Ne pozna 
nevoščljivosti, brezobzirnosti, egoizma, koristoljubja 
in škodoželjnosti (prim. 1 Kor 13,4-7). Takšna ljube-
zen veže zlasti moža in ženo, pa tudi starše in otroke, 
zanjo pa si je potrebno prizadevati, jo nenehno hraniti 
s pomembnimi malenkostmi in seveda z molitvijo. 
Življenje z Bogom in njegovo pomočjo ženi in možu 
pomaga, da se njuna ljubezen poglablja in da njuni 
otroci rastejo iz ljubezni in v ljubezni. 


