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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, VSI SVETI, 1. 11.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Antonijo in Avguština AŠKERCA, obl.
ob 10.30:za + Justino GOLOUH
ob 14.00 večernice v cerkvi sv. Martina 
ob 15.30 blagoslov pokopališča
ob 18.00 molitev treh delov rožnega venca
PONEDELJEK, 2. 11., Spomin vseh vernih rajnih
Ob 7.00: za + Karla, Rozalijo BEZGOVŠEK, dva
                   brata, tri sestre ter rodbino KRAJNC 
ob 9.00: za + družine VODIŠEK, DERNAČ, 
                    BEZGOVŠEK in JUVAN
ob 18.00: za + Janka DEŽELAKA, 1. obl.
                za + Cecilijo KOVAČ, osm.
 TOREK, 3. 11., sv. Viktorin Ptujski, škof
Ob 14.00 sv maša, ob 15.00 pogreb + Stanislave STARC
ob 18.00: za + Terezijo in Jožeta POTOČNIKA
                 za + starše KOREZ in sorodnike
                 za + Nado GOLOB, 8.dan in njeno 
                 mamo Zofi jo GROSAR
                 za + Marjano RAVNIKAR
SREDA, 4. 11., sv. Karel Boromejski, škof
Ob 7.30: za žive in + družin FLORJANČIČ in 
               KRAŠOVC (Stopce)

               za + PAVČNIKOVE in JENČIČEVE
               za + Franca GUČKA
ČETRTEK, 5. 11., sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
Ob 18.00: za + Franca, obl. in Alojzijo GUNZEK 
                 ter Faniko in Srečka DEŽANA
                 za + Majo NOVAK
                 za + Ludvika PESJAKA
PETEK, 6. 11., sv. Lenart, opat
Ob 7.30: za + Janeza ŠKORJA
ob 18.00: za + Milko JELOVŠEK, 4. obl.
                za + Anonijo KRAJNC, 30. dan
                za + Stanislavo STARC, 8. dan

SOBOTA, 7. 11., sv. Engelbert, škof
Ob 15.00: v zahvalo po namenu zakoncev jubilantov
ob 18.00: za + Karla ŠTRAUSA
                za + Marka in Cvetko KUMER in stare 
                starše Antona in Heleno DERNAČ
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
NEDELJA, 8. 11., Martinova (zahvalna) nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Jožeta, Marijo KOKOTEC, sina 
              Jožeta in Alojzijo KOS
ob 10.30: za + Janeza DEŽELAKA (Ojstro)

                za + Pavla BOLČINA, obl.
                  Martina, Roziko, Cvetko, Srečka POD-
                  BREZNIKA in Karlija KRAŠOVCA

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV
Na Martinovo soboto, 7. 11., bo srečanje zakon-
cev jubilantov.
Vabljeni ste vsi zakonci, ki ste se poročili tukaj 
ali kje drugje, in v tem letu slavite 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 let ali celo več let 
poroke.
Slavljenci se zberete v atriju župnišča, nekaj 
minut pred mašo, ki se bo pričela ob 15.00. 
Predvideni program bo vseboval zahvalno mašo 
z obnovitvami obljub izrečenih na poročni dan. 
Po maši se veselimo skupnega druženja v pros-
torih župnijskega doma.
Prav je, da se tudi Bogu zahvalimo za leta 
skupnega zakonskega življenja. Zato lepo pova-
bljeni na to slavje. Zaradi priprave srečanja, kot 
druženja tudi po zahvalni sveti maši prosim, da 
svojo prisotnost potrdite v župnišču do vključno 
petka, 6. novembra. Lahko po telefonu 5731 430 
// 041 887 354 ali e- pošti zuplasko@siol.net.

Zahvalna nedelja je 
praznik zahvale, dan hvaležnosti in zahvaljevanja. 
Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in 
kar imamo, v hvaležnosti položimo pred Stvarnika.
Zahvalna nedelja je tudi priložnost, da izrazimo 
hvaležnost drug drugemu za vse drobne pozornos-
ti, za čas, ki ga preživljamo skupaj, za zaupanje, za 
iskrenost, prijateljstvo.

Vsem         
 sodelavcem, 

soustvarjalcem 
župnijskega 
občestva, dekani-
jskega področja, 
Cerkve v Sloveniji 
in po svetu, naj 
nedelja hvaležnosti 
prinaša novo upan-
je in rodovitno prst 
za sejanje Kris-
tusovega odrešenja 
med nami.



VSI SVETI, MOJ SVETNIK, JAZ

Človeka v sodobnem svetu močno zaznamujejo bla-
govne znamke. Ko zapusti trgovino, odnese svoje blago 
v vrečki, na kateri se blešči ime proizvajalca. Ženska 
torbica je okitena z imenom, ki jo je ustvarilo. Otrok je 
prepričan, da mora nositi obutev točno določenega proiz-
vajalca. Ljudje smo postali prave trgovinske lutke, ki s 
ponosom pokažemo, da nekaj veljamo, če tisto imamo. 
Mnogokrat tudi živimo življenje močnejše večine, ki 
nagovarja k družbeni apatičnosti, k nesolidarnosti, k ob-
rekovanju, k neodpuščanju, nepoštenosti….
Človeku je težko nositi breme družbenih nalepk in navo-
dil, postaja nemočen, postaja ne-jaz. 
Postaja izgubljeni človek. 
Kaj pa moje ime, moje krstno ime, ki ga nosim od rojstva? 
Z njim se predstavljam v družbi, označuje me tako rekoč 
na vseh uradnih dokumentih, predstavlja moj individuum. 
Kakšna pa je ta, moja, znamka? Poznam življenje svojega 
krstnega zavetnika? Hodim po njegovih stopinjah? Sem 
sposobna svetiti v njegovem imenu? Slediti Jezusu, biti 
dobra, odločna, poštena, odpuščati, širiti veselje,…

Danes je dan Vseh svetih. Poiščimo drobce življenjskih 
zgodb naših zavetnikov, se jim priporočimo in poskušajmo 
zasvetiti z njimi.                                                       (T. T.)

--------------------------------------

AKTIVNOSTI KARITAS V ŽUPNIJI LAŠKO

Na zadnji seji ŽK smo sklenili, da vam predstavimo ak-
tivnosti, s katerimi želimo obogatiti čas do konca leta. 
Takoj po prazniku VSEH SVETIH, ko se spominjamo 
tistih, ki so že prestopili prag večnosti, je ZAHVALNA 
NEDELJA.
Ne pozabimo se zahvaliti za milost prejetih in danih 
pomoči v tem letu. Ta dan bomo začeli vsakoletno AK-
CIJO ZBIRANJA HRANE, ozimnice in higienskih 
pripomočkov. V ta namen bomo pripravili vrečke. Ak-
cija bo trajala do konca meseca novembra. Ob tem ime-
jte v mislih, da vaša pomoč v domači župniji omogoča 
nemoteno preskrbo naših prosilcev v času, ko ne prejema-
mo državne in evropske pomoči. Še posebej v tem letu.

Sledi župnijski praznik, godovni dan SV. MARTINA. 
Potrudimo se, da bo slovesno pri oltarju, v naših srcih in 
ob skupnem druženju. 
Poseben večer pripravljamo z našim gostom, prof. 
JOŽEFOM RAMOVŠEM. To se bo zgodilo v četrtek, 26. 
novembra, po večerni sv. maši. Pogovorna rdeča nit bo o 
odnosih med generacijami, o solidarnosti med ljudmi in 
o skrbi za človeka v stiski, s poudarkom na starostnikih 
in bolnih. Verjamemo, da boste dobili odgovor na marsi-
katero vprašanje iz vašega vsakdanjega življenja. Prisrčno 
vabljeni na to srečanje.
Prav izjemen dogodek je IZDELAVA ADVENTNIH 
VENČKOV. K tej delavnici ste vabljeni vsi, ki imate 
smisel za pletenje in aranžiranje venčkov. Druženje je iz 
leta v leto bolj pristno in veselo. Dan, ko se bo to dogajalo 
bo petek, 27. novembra ob 9.00 uri. Prisrčno dobrodošli. 
Za ta namen je zaželeno zbiranje zelenja. Odločimo se že 
danes, da bodo ti venčki krasili vaše domove in grobove 
tudi letos.
V času med 23. in 29. novembrom bo letošnji TEDEN 
KARITAS. Na nivoju Slovenske Karitas bodo potekale 
že ustaljene aktivnosti (25. 11. 2015: romanje sodelavcev 
Karitas na Ponikvo, ob 20. uri tega dne pa bo v dvorani 
Golovec 25. KLIC DOBROTE). V tem tednu ste še prav 
posebej povabljeni k iskreni solidarnosti. Med nami so be-
gunci. Pomislimo, kako ravnamo z njimi in se vprašajmo: 
»Kaj bi na mojem mestu storil Jezus? Posnemajmo ga.
Na začetku decembra, natančneje 6. 12. 2015 (sv. Miklavž), 
bo naš drugi ADVENTNI ZAJTRK. Tokrat boste imeli po 
jutranji sv. maši in celo dopoldne priložnost, da si ogle-
date razstavo klekljaric v naši veliki učilnici. Privoščite si 
pogled na lepo čipko, ki bo odslej krasila tudi naše oltarje.
Zadnji prispevek v tem letu bomo pripravili za 
ŠTEFANOVO. Na voljo bodo posebne stekleničke za bla-
goslovljeno vodo, ki vas bodo spominjale na našo župnijo 
v sodelovanju s Karitas.
Sestanek smo zaključili z upanjem, da se bomo v velikem 
številu srečevali z vami na prijetnih druženjih in pri skup-
nem delu. S svojo solidarnostjo smo lahko enakovredni 
prostovoljcem, ki nesebično delajo za sočloveka. Zato 
imamo dovolj priložnosti tudi v lastni župniji.
                                                                 Odbor ŽK Laško

TO JE DAN NEBA NE ZEMLJE 

V tedniku Družina je župnik p. Branko Cestnik objavil 
pomenljive misli o naših obiskih grobov in srečevanjem 
z dejstvom smrti.
»Nekateri praznujejo dan mrtvih (uradno imenovan 
dan spomina na mrtve). Hodijo tisti dan na grobove in 
so resni ter otožni, ker je dan mrtvih. Veliki državni in 
sekularizirani mediji odpirajo svoja poročila s prisp-
evki s pokopališč. Slikovni material, ki ga kažejo na 
svojih naslovnicah in v ozadju napovedovalcev, je poln 
plemenite melanholije. Dan mrtvih je namreč in vsi smo 
nekoga izgubili. Prav je, da smo žalostni.
Ker nekateri praznujejo dan mrtvih, se njihova misel 
ustavlja zgolj pri mrtvih, ostanejo v območju žalosti 
in strahu. Kmalu je tu še druga nevarnost – nevarnost 
poganskega odnosa do duhov. Če ostajamo v območju 
strahu, potem potrebujemo način, da ta strah premaga-
mo. Če nimamo vere v Kristusa, bomo strah, ki je strah 
pred smrtjo, premagovali z običaji in obredi, ki so daleč 
od krščanstva. Od tod vse večja popularnost »noči 
čarovnic«, v kateri strahove pred blodečimi dušami in 
pošastmi premagujemo tako, da se vanje maskiramo; 
bridko zavest o minevanju pa ublažimo tako, da se v 
»noči čarovnic« na kakšnem maškaradnem koncertu 
napijemo alkohola.
Vse to ni območje vere in upanja, v katerem smo krist-
jani. Mi po naših cerkvah tistega dne ne praznujemo 
dneva mrtvih. Pojemo Slavo in Alelujo, duhovnik je odet 
v velikonočno belino. Bogoslužni koledar, ki temelji na 
razodeti Besedi in modri tradiciji dveh tisočletij, ne 
predvideva nobenega dneva mrtvih. Prvega novembra 
je na vrsti praznik vseh svetih, drugega pa spomin na 
verne rajne. Najprej se veselimo nebeščanov, nato se 
spomnimo onih, ki bodo to postali. Za katoličane prvi 
november ni dan črne zemlje, ki golta človeška življenja 
spreminjajoč jih v prah. To ni niti drugi november. Oba 
dneva sta veliko bolj dneva neba kot dneva zemlje. 
Gledamo v odprto nebo in nadaljujemo nič manj kot 
»zmagovito serijo« velikonočnih praznikov. Naš pogled 
v nebo je tistega dne velikonočni, vnebohodni, binkoštni 
in vnebovzetni.«


