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Maše v prihodnjem tednu

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 10. 5.
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Rudija HRASTNIKA,  4. obl., in Rozalijo 
                     DEŽELAK iz Udmata
               za + Cilko HRASTNIK, duhovne poklice in 
               v zahvalo za vse prejeto
ob 10.30: za +Amalijo HRASTNIK, 1. obl., rodbini 
                  HRASTNIK in MAJCEN
PONEDELJEK, 11. 5., 1. prošnji dan, sv. Ignacij, redovnik
Ob 9.00 Marija Gradec: za + Antona MLAKARJA, 
                Ivana in Nežo OBLAK ter Bernarda MEHLETA
ob 19.00: za + Franca in Justino SELIČ
                  za + Ivanko LIPOVŠEK
TOREK, 12. 5., 2. prošnji dan, sv. Pankracij, mučenec
Ob 9.00 Sveti Krištof: za + Marijano RAZBORŠEK, 8. dan
ob 19.00: za + Vladimirja DORNIKA
                  za + Janka DEŽELAKA

po maši biblična skupina v veroučni učilnici
SREDA, 13. 5., 3. prošnji dan, Fatimska Mati Božja
Ob 9.00 Sveti Mihael: v dober namen
ob 19.00: za + Justino GOLOUH, 30. dan
                  za + za + Marijano RAZBORŠEK
                  za + Emila JAZBINŠKA
ČETRTEK, 14. 5., GOSPODOV VNEBOHOD
Ob 7.00: za + Marijo KRAJNC, 1. obl. 
ob 10.30: za + Gregorja LESKOVŠKA in + RAMŠAKOVE
ob 19.00: v zahvalo za uslišano prošnjo in srečno vožnjo
PETEK, 15. 5., sv. Izidor, kmet 
Ob 7.30: za + Martino KLADNIK  ter sorodstvo
ob 19.00: za + Marijo DEŽELAK, 8. dan
                  za + Ivanko SEVŠEK

SOBOTA, 16. 5., sv. Janez Nepomuk, duhovnik
Ob 19.00: za + starše Alojzijo in Franca GUNZEKA, ter 
                   sestro Faniko in njenega sina Srečka
                   za + Janeza ŠKORJA 
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 17. 5.

krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + duhovnike: Jožeta HORVATA, Jožeta 
PERCA, Janeza MEDVEDA in Daniela SLATINEKA
ob 10.30: za + Matija JUTERŠKA, obl., brata Jakoba, 
                 starše JUTERŠEK in ŽELEZNIK
ob 15.00: Vera in luč

Ponižno pristopiti k procesiji pomeni tudi priznati, 
da Boga v svojem življenju rabim; 
da Njegov blagoslov potrebujem; 
da ga v svoj vsakdan vabim,
pa naj to pomeni med preorane brazde, za tekoči trak, pred 
računalniški zaslon ali ob bolniško posteljo ...
In nenazadnje je stopati v procesiji tudi znamenje, ki navz-
ven pričuje, da pripadamo Njemu, ki na praznik vnebohoda 
sicer res odhaja v Nebo, a hkrati, kot je obljubil, ostaja z 
nami do poslednjega dne ...            AS

..........................................................
Patrocinij, fl orjanovo in ponovna slovenska pesem, v 

spominu izpred 70 let
V teh dneh se še spominjamo lepega obhajanja pomenljive 
slovesnosti. Doživeto bogoslužje in po maši slovesna pro-
cesija z Najsvetejšim, banderami društev in cerkva laške 
župnije, s slovesno spremlajvo Godbe na pihala Laško. 
Bog povrni vsem, ki ste se odzvali povabilu, s prošnjo 
Vsemnogočnemu za več korajže tistim, ki presojajo ali se je 
takšnega slavja varno in vredno udležiti.
Priložnostni orkester in cerkveno petje med mašo ter še pose-
bej ob koncu procesije, ko je bila zapeta zahvalna pesem, 
je na svoj način izpovedovala hvaležnost Vsemogočnemu, 
da smo Slovenci obdarovani z najpomembnejšo iden-
titeto- slovensko govorico. Solze sreče takrat prisotnih pri 
sveti maši, čeprav izpred 70 let, ko je bila ponovno zapeta 
Veš o Marija, so v spominu Laščanov kot Veronikin prt na 
križevem potu, z odtisnjenim Jezusovim obrazom.

“Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je 
bil od vas vzet v nebo, bo tako prišel, kakor ste ga videli 
iti v nebo.”(Apd 1,11)



Pastoralni načrt - molitev
V prejšnjem mandatu Župnijskega pastoralnega sveta 
(ŽPS) se je razpravljalo o pastoralnem načrtu. Pripravlja-
la so se temeljna izhodišča za nove pastoralne temelje, na 
katerih bi se zidala živa župnijska občestva. Načrti, sestav-
ljeni po župnijah, so bili poslani na škofi jo. Ko so bili iz-
voljeni in imenovani novi ŽPS, je bila slovesnost v stolnici 
s sveto mašo gospoda škofa in vrnitev pastoralnih načrtov 
župnijam, ki jih je gospod škof blagoslovil, s priporočilom 
zahvale dosedanjim ŽPS, novim pa zaželel smelosti in 
uspehov na delu v novem pastoralnem načrtu za obdobje 
2015-2020. Seveda naj to delo spremlja Božji blagoslov.
Na prvi seji novo izvoljenega ŽPS smo prejeli potrdila o 
imenovanju. Nadžupnik Rok je razložil pastoralni načrt, ki 
ima sedem poglavij. Za kratek čas smo se odločili za delo 
po skupinah. V prvi skupini, z naslovom »molitev« smo se 
posvetovali Peter Ojsteršek, Jožica Krašovec in Ciril Ula-
ga. Ugotovili smo, d se molitev prepleta z vsemi sedmimi 
skupinami. Odkrivali smo, da je molitev osebna, družinska 
in občestvena. V vsaki molitvi prosimo, častimo in se za-
hvaljujemo za vse prejeto, kar nam Bog podarja, če smo z 
Njim v navezi. To je iskrena molitev. Nekaj mnenj za večjo 
pozornost, dobro molitev po prejemu svetega obhajila smo 
ubesedili; da je prav, da molitev ali trenutke »svete tišine« 
po pejemu svetega obhajila določi mašnik in zato naj ne 
začenjajo s to molitvijo verniki sami. Seveda je potrebno 
osmisliti trenutke tišine, ko vsak posamezni udeleženec pri 
sveti maši s svojimi besedami nadaljuje dialog z Rešnjim  
telesom.
Pogovor je potekal tudi o tem kako naj v župnijskem listu 
povabimo farane za molitev rožnega venca vsaj 20 minut 
pred sveto mašo, še posebej ob nedeljah. 
Ugotavljali smo, da družinska molitev vse bolj zamira, 
zlasti molitev pred jedjo in po jedi, ob zvonjenju Ange-
lovega češčenja, ob družinskih srečanjih, na godovni dan 
domačega člana, ob krstu, birmi, ob smrti naših dragih ra-
jnih in še bi lahko naštevali. Več pozornosti bi morali izka-
zovati z molitvijo ob farnih slovesnostih, več se posvetiti 
molitvi za duhovne poklice, sodelovanju in molitvah v dru-
gih skupinah saj se s tem poglablja naša duhovna rast.
Še je bilo izrečenih več razmišljanj, a skozi vsa se zaznava 
rdeča nit, kako spodbuditi in obogatiti molitev, da bi lahko 

občestvo postalo živo in da bi se vse več faranov čutilo del 
tega živega občestva.

Peter Ojsteršek
..........................................................

Kača brez konca
Četrtek 15:59. Deževne kaplje bučno odštevajo še zadnjo 
minutko ki me preganja. Koraki se pospešijo, mokre stopinje 
ostajajo za mano. 16:00. V daljavi zagledam znane stopnice, 
domača vrata, ki me presenetijo. Odprta so in skoznje se 
vije dolga kača ljudi. Spominjajo na afriške slike, kjer otroci 
čakajo na pest riža. Na žalost je pomen naše kače isti. Pre-
bijem se mimo ljudi in vsakemu posebej namenim nasmeh. 
Gospe že švigajo na vse strani, polnijo, prestavljajo, ponuja-
jo, pomagajo. V naglici odvržem stvari. Ne zanima me ali je 
telefon še cel in ali je plastenka še polna »arteške« vode. Za-
nima me le kača, ki je odštevala dneve na koledarju, kdaj bo 
prišel dan, ko bo gruča lačnih ust prišla po hrano. Venomer 
ganjena občudujem njihovo pozitivno energijo in vesele oči, 
ki zapolnijo naš majhen prostor s soncem. Toda te iskrive 
oči za seboj skrivajo bolečino. Biti poslušalec nekomu, ki 
v sebi skriva bolečino životarjenja, izgubo družine, samote, 
je težje kot se zdi. Govorca prevzame žalost, jaz pa ne vem 
kaj naj mu odgovorim, saj se moje “težave” ne morejo 
primerjati z njegovimi. Upanje v boljši jutri, ta izrabljena 
fraza ne prinese želenih učinkov, prej jezo in sovraštvo. Med 
poslušanjem grozovitih zgodb, ki so se še nekaj let nazaj 
zdele nemogoče, pripravljam vrečko osnovnih potrebščin, 
ki jih predpišejo funkcionarji za osnovno preživetje malega 
človeka. Z razočaranjem pomolim vrečko nekomu in sram 
me je, saj z 1 kg riža, 1 kg makaronov, 1 kg moke in 4 l mleka 
oseba niti v sanjah ne more preživeti do našega naslednjega 
srečanja, ki bo čez dva meseca. Res je, da država poskrbi 
za nekaj cekinov, ki bolj predstavljajo mojo osnovnošolsko 
žepnino kot pa preživnino za mesec ali dva. Ni samo hrana, 
je tudi elektrika (ki je nekateri nimajo), voda, najemnina, 
higienske potrebščine in hrana, da se lahko kdo dokaj dos-
tojno preživi. Niti pomisliti nočem, kako težko je staršem 
šoloobveznih otrok, ko mnogi vemo kako drage so knjige, 
delovni zvezki in ostale potrebščine. Mnogokrat namesto 
pozdrava v našem domu slišim koga, ki pravi: “Nisem ve-
del, ali bom preživel ta mesec.” In kolikokrat so poskusili 
takšno življenje ti funkcionarji, ki odločajo o potrebščinah? 

Če bi poskusili zgolj enkrat, menim, da bi povečali obseg 
ponujenih potrebščin za vsaj 1-krat. Na srečo so tu sočutni 
krajani Laškega, ki polnijo vrečke ob večjih praznikih in 
nam pomagajo razveseliti tudi nekoga, ki mu velikokrat 
primanjkuje za zdravje bogate hrane. Mnogo je tistih, 
ki nam pridno prinašajo oblačila za mlajše in starejše in 
tako oblečejo marsikatero siroto, ki še pozimi pohajkuje 
v letnih oblačilih. Ali pa tisti, ki prinašate sezonsko sadje, 
zelenjavo ali mleko in tako obogatite monotone jedilnike 
naših varovancev. Vsakič ko polnim police, se spomnim 
vseh teh ljudi. Če bi vedela, kdo je napolnil vse te vrečke, 
bi se zahvalila vsakemu posebej. 
17:59. Ugasnemo luči. Pospremi me utrujenost in 
razmišljanje o kači. Bo sploh kdaj krajša? Ali bo vedno 
daljša? Razmišljam, kaj še lahko storimo mi, mali ljudje, 
namesto politikov, ki se raje kot o problemu revščine pre-
rekajo-kdo je na desnem in kdo na levem bregu?

Nina Tušek
..........................................................

Prošnji dnevi... 
Nekje sem prebrala, da sodobni človek meni, da Boga več 
ne potrebuje približno od takrat, ko je v razum in tehniko 
zavarovan do te mere, da mu Bog služi le še kot “dežurni 
krivec” za primere, ko se vsa znanost izneveri …
Čemu torej sploh še prošnji dnevi?
Predniki, čeprav brez visokih šol in zgolj s “kmečko 
pametjo”, so bili modrejši. Izkustveno so vedeli, da 
preživetje ni odvisno le od pridnosti rok, ter da tako suša, 
moča ali pa zgolj nekejminutna “huda ura” lahko vzamejo 
že tako pretanek kos kruha... Zato so prosili za blagoslov 
tudi zunaj cerkvenih zidov, med polji, s procesijami ...
Danes, po večini, nis(m)o tako odvisni od vremena, saj 
trgovske police ostajajo (zaenkrat) polne tudi, če toča 
sklesti polja in sadovnjake. In procesije se mogoče zdijo 
le še lep običaj, le še en tak “sprehod” iz tradicije, ker kdo 
pa bi še klical na pomoč svetnike, ko pa kmetijska apo-
teka premore od fungicida do zalivalnih cevi ter zaščitnih 
ponjav..; kuge, vojske in lakote pa tudi tu že lep čas ni ...
Pa se ne zavedamo, da k/v procesijah hodi vsak rod, le 
da, ker smo menjali svetišča in bogove, navkljub želji po 
blagoslovu, včasih prikličemo obratno ...
Procesija je mnogo več kot prošnja za lepo vreme.


