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Maše v prihodnjem tednu
26. NEDELJA MED LETOM, 1.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
         Bogu, Materi Božji v zahvalao za uslišano prošnjo
9.00: + starši KLINAR, stari starši, brata in sestra        
            (Gabrno)
10.30: v zahvalo za 65 let skupnega življenja
            + Albina ŠRAML, 2. obl.
11.00: Šmohor: + dekan Jože HORVAT
PONEDELJEK, 2.10., sv. angeli varuhi
15.30: sv. maša, 16.00 pogreb + Stane ŠRAML
7.30: + Anica BOLČINA, 2. obl.,  in mož Vlado
    zahvala za zdrava otroka in prošnja za božji blagoslov
            + Anika VODIŠEK
            + Ana HRASTNIK
TOREK, 3.10., sv. Gerard, opat
17.30 molitvena skupina se začne v prostorih Karitas 
19.00: + Franc VODIŠEK (Vodiško)
         + Pavla KOZMUS, 8.dan
SREDA, 4.10., sv. Frančišek Asiški, diakon, red. ust.
7.30: + Peter HRASTELJ
         + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
         + Martin ZAVŠEK
ČETRTEK, 5.10., sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
19.00: + Angela ŽNIDAR, obl.
              za verne duše
             + Marija MLAKAR 
PETEK, 6.10., sv. Bruno, red., ust. kartuzijanov
7.30: + Justina in Jože TOPOLŠEK
19.00: + Ana KOLŠEK, 30. dan
           + Janez TERBOVC, obl., in Angela
SOBOTA, 7.10., sv. Rožnovenska Mati Božja
10.30: v zahvalo in priprošnjo
19.00: + Antonija KRAJNC, 2. obl.
           + Anton, Marija OJSTERŠEK, Franc in Fanika MEDVED      
           po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

27. NEDELJA MED LETOM, 8.10.
7.00: živi in + farani
9.00: + Irena MULEJ, obl.
         + sorodniki DEŽELAK
10.30: + Hinko ZUPANC
           + Jakob ŠKORJA, obl., in žena Matilda

Zahvala za krašenje v septembru vasema Kuretno in 
Strmca. V oktobru čisti in krasi Rečica.
sila, ki daje vernemu človeku nekaj, kar zelo težko 
ubesedimo, vsi pa začutimo, da je to nekaj pomen-
ljivega, če nam drugi povedo, da so se nas spomin-
jali v molitvi. Ob zapisovanju tega sestavka imam 
vseskozi občutek, da moram na koncu, podobno kot 
je v učbenikih verouka, posredovati “slovarček”. 
Kar nekajkrat sem že slišal dobronamenro kritiko, 
da v cerkvi uporabljamo govorico, ki jo razume vse 
manj ljudi. To so tiste dobrohotne pripombe, ki nas 
skušajo usmeriti v razmišljanje o dejstvu, da je za 
mnoge  bogastvo simbolike s katero se izražamo, 
nerazumljivo zato, ker sodoben človek živi pač v 
drugačnem svetu, kot ga dojemamo starejše gener-
acije.
---------
OBČESTVO = skupnost, v kateri so člani tesneje 
povezani med seboj.
ŽUPNIJA = določeno, trajno ustanovljeno 
občestvo vernikov kot Cerkev v malem. V tem pri-
meru pišemo Cerkev (z veliko začetnico), cerkev 
(z malo začetnico) pomeni zgradbo. Nadžupnija 
je častni naslov. Z njim so poimenovali nekatere 
pražupnije.  Izraz pomeni področja organiziranih 
občestev iz začetkov krščanstva pri nas. 
DEKANIJA = med seboj povezane župnije na 
določenem ozemlju škofije.
EVHARISTIJA = zahvala ali zahvalni dar; tako so 
v prvih časih Cerkve imenovali sveto mašo.

....  Stopil je k prvemu in rekel: 
›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ 
Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ 
Toda pozneje se je premislil in šel. 
Stopil je k drugemu in rekel isto. 
Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ ven-
dar ni šel.
Kateri od teh dveh je izpolnil 
očetovo voljo?«        (Matejev evangelij)



Med septembrom in oktobrom

Na pragu, kot mejniku med zunaj in znotraj, jesenjo 
in poletjem, začutim novo jutro, nov dan, zadnji v 
septembru. Naj bo posvečen trenutkom, ki jih želim 
deliti z vami. 
Da bi lahko ubesedil začuteno, se moj pogled ustavi 
ob lesenih, debelih, svetlečih kroglicah (jagodah 
rožnega venca, za tiste, ki vam je cerkveno izra-
zoslovje domače). Za mnoge so to neke posebne 
ogrlice, za druge prikupen spominski dar starejših, 
ki ga mladim podarijo kot »prinašalca sreče«, če 
ga obesim za ogledalo v avtomobilu. Za kakšnega 
navdušenega pridelovalca grozdja so te jagode spo-
min na pobrane grozde, ki so v tem letnem času že 
dale svoj sok za skorajšnje žlahtno vino. Poznal sem 
zvesto molivko rožnega venca, katerega jagode so jo 
spominjale na pšenično zrnje, ki daje moko za sveti 
Kruh. Bila je še iz časov, ko je mesila kruh za številno 
družino in pogosto trepetala, ker ga je velikokrat pri-
manjkovalo. Vedno znova se navdušim, ko zvem iz 
česa vsega si lahko izdelamo pripomoček, ki nam 
pomaga k zbranosti molitve. Seveda velja za tiste, 
ki nam skupni, družinski ali v samoti enega srca na-
menjeni čas za pogovor z Njim veliko pomeni.
Za laško dekanijo je bil ta mesec čas molitev pred 
Najsvetejšim. Sredi tedna ga zaključujemo v Trbovl-
jah in predajamo dekaniji Videm ob Savi. Dediščina 
razporeda iz Slomškovih časov, da se molitev 
takratne lavantinske škofije povezuje z intenzivno 
molitvijo po župnijah skozi vse leto. 
Iz trenutkov pred Najsvetejšim se mi je rodila ideja 
okrasitve daritvenega oltarja za mesec oktober, ko 
so letošnji starši birmancev pred oltar postavili žitni 
snop. Velik rožni venec, žitni snop in vinska trta naj 
nam v oktobru spregovorijo v svoji bogati simboliki. 
Ko sem v reviji Ognjišče prebral sestavek Molim, 
sem se namenil v tej obliki posvetiti tudi tokratni 
župnijski list. Mojster besede, zapisane in posredo-

vane na odru, je razodel svojo molitev. Ustavimo se 
ob njej. 

Molim.
Ne na kolenih. In ne s povzdignjenimi rokami.
Čeprav še vedno najraje pokleknem v cerkvi pred 
tabernakljem in v duhu stegujem roke. 
K Njemu. In v rokah – tako, v Duhu – držim svoje 
srce ter žebram: »Vzemi! Blagoslovi! Zaceli!
Pozdravi! Pobožaj ! Drži! Nosi!«

Molim.
Ne kot svetnik. Niti ne kot svetniški kandidat. Molim 
kot grešnik.
Kot izgubljeni sin. Ki je stavil na vse. In vse izgubil. 
In izstradan hrepeni po Očetovem objemu.
Kot izgubljena ovca. Ki jo je radovednost zvlekla 
med trnje in volkove. In prestrašena kliče Pastirja.
Kot izgubljena drahma. Ki leži v prahu in blatu na 
križišču vsakdanjosti. Pozabljena od mnogih src. 
Prezrta od mnogih oči. Pohojena od premnogih nog. 
Dokler je ne ugleda Romar, se skloni k njej, jo očisti 
umazanije in odnese v zakladnico. Ali pa jo da vbo-
gajime.

Molim.
Včasih kot farizej in včasih kot cestninar.

Molim.
V avtu, med vožnjo. Rožni venec.
Ne prav zbrano, a pobožno. Saj drugače ne gre. Ust-
varjen »po Božji podobi«, sem pač ‘pobožen’ v vsem, 
kar počnem. Misli me včasih nosijo in premetavajo 
kot divji veter premetava papirnatega zmaja. In gro-
zi, da raztrga vrvico … da ga izpuli iz otroške roke. 
A rožni venec je  vrvica, ki se zlepa ne strga. In Otrok 
jo čvrsto drži. Mati pa bedi nad otroško igro …

Molim.
V dnevni sobi. Na kavču. Leže.
In vem, da se mnogim – sploh tistim, ki molijo kleče 

s povzdignjenimi rokami – to ne zdi primerno niti 
spodobno. A ležim … pokrit z belo odejo. 
In si včasih predstavljam, da je takole On ležal. V 
grobu. Ko so ga umili, zavili v bele povoje, prtiče 
… in vhod zaprli s kamnom. On pa je ležal …s pre-
bodenim srcem in izmučenim telesom. Mrtev.
Jaz pa sem živ. Živ. In se trudim govoriti z Očetom.
Tudi moje telo je izmučeno. Tudi moje srce je ran-
jeno. In vpijem k Njemu …
A pridejo dnevi, ko se mi zdi, da sem tudi jaz že v 
grobu. Da se besede odbijajo od sten. Da le od-
meva, a me nihče ne sliši. Še On ne. In srce trepeče 
v grozi. In samoti. Vera, majhna kot gorčično zrno, 
zmore premakniti goro. Moja molitev pa ne zmore 
odmakniti kamna, ki ga je življenje zavalilo na 
moj prag. Čez moj vhod. Čez moj izhod. In moje 
življenje postane grob.
A pridejo tudi dnevi, ko se mi Bog razodeva. Dn-
evi, ko pride vihar, ki kruši gore in lomi skale. In 
za viharjem potres. In za potresom ogenj. In za og-
njem glas rahlega šepeta. Njegov glas. Ki kreše 
ognjene strele in pretresa planjave.

Molim.
Zjutraj. Zvečer. In vmes.
Včasih pred. Včasih po. Včasih prepozno.
Včasih tudi ne.
Molim sam. In molim, kjer sta dva ali so trije …

Molim.
Molim k Očetu, ki daje življenje.
Molim k Sinu, ki je Življenje.
Molim k Duhu, ki oživlja.
Molim.                                              (Gregor Čušin)
Znova sem se ustavil v laškem svetišču. Danes še 
posebej hvaležen vsem, ki v našem času in za naše 
razmere, stiske in radosti, prinašate pred Gospo-
da, še posebej pred začetkom svetih maš, desetke 
rožnega venca. Zaupanje v moč molitve je tista 


