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24.  NEDELJA MED LETOM, 11.9.    krstna nedelja
7.00:  živi in + farani
9.00: + Alojz JANČIČ
         + Engelberta OJSTERŠEK
10.30: + Anton OJSTERŠEK, obl., njegovi starši
          in starši Mlakar (Olešče)
          zahvala in priprošnja za ohranitev vere mladim
PONEDELJEK, 12.9., sv. Marijino ime
7.30: + mama Fani DEŽELAK, obl. 
19.00: + Stanislava STARC
           + Alojzija ROZMAN
TOREK, 13.9., sv. Janez Zlatousti, škof, c. u.
19.00: + Frančiška KRAŠOVEC
             v zahvalo in priprošnjo   
             po namenu mame      
SREDA, 14.9., Povišanje sv. Križa
7.30: v zahvalo in priprošnjo za zdravje
19:00 za vse + romarje (ZM) 
         + Marjana RAVNIKAR 
ČETRTEK, 15.9., Žalostna sv. Mati Božja
19.00: + Antonija KRAJNC 
            + Marjana RAVNIKAR, 1. obl. Rajko, 14. obl.
               + iz družine POTOČNIK
PETEK, 16.9., sv. Kornelij, papež, muč.
7:30:  + Frančiška KRAŠOVEC
19.00:  + Marija JERNEJŠEK, 20. obl. in Neža
            + Konrad KAUZER in Rudolf DEŽELAK  
SOBOTA, 17.9., sv. Robert Bellarmino, škof
19.00: + Rudi CENTRIH
           + Milan KOLAREC, 10. obl., ALBREHT 
starši, bratje, Ivan, Franci, Jože, Ciril in sestra Matilda
25. NEDELJA MED LETOM, 18.9., celodn. češčč.
7.00: živi in + farani
9.00:  za zdravje in zahvalo staršema GOLOUH
10.30 BIRMA: birmanci, botri in starši
         + Marija in dva Leopolda GRAČNER
19.00 + Franc ŠKORJA

naredil Gospod, radujmo in se ga veselimo!”(Ps 118,24).
Naj se na tem mestu zahvalim tudi župniku Klemnu, ki  še 
posebej lepo organizira liturgijo v dneh devetdnevnice. Te sve-
te maše so resnično slavljenje Gospoda s pesmijo, molitvijo. 
Hvala tudi mnogim staršem in botrom, ki v teh dneh 
lepo sodelujete z obiskom svete maše.
Objavljamo seznam letošnjih birmancev z veliko 
prošnjo in priporočilom, da jih še posebej priporočimo 
v naših osebnih molitvah Gospodu. Tudi za njihove 
starše in botre naj bo naša osebna in občestvena molitev 
priprošnja in zaupanje, da jih bo Gospod vodil skozi 
življenje.

------------------------------
Laura BREZNIKAR 
Luka CESTNIK 
Larisa ČREŠNOVAR 
Lovro DERMOTA 
Matic DEŽELAK 
Barbara GREŠAK 
Tina FELDIN
Blaž HRASTNIK
Lucija HRASTNIK 
Nik HRASTNIK 
Špela KOBLIČ 
Gaja KOLŠEK 
Marcel KRAJNC 
Jan KREŽE
Denis LIPOVŠEK 
David MAČEK 
Klara MAČEK 

Luka MAČEK 
Alen MESAREC
Nastja NAGLIČ

Nika NOVAK 
Tilen PASARIČ 
Matjaž PINTER 

Dani RAMŠAK KLEPEJ
Nadja SLAPŠAK 

Alja ŠPEC 
Tilen ŠRAJ 

Mohor TERŠEK 
Iva TUŠEK 

Nastasija URATARIČ
Andraž VAVRIČUK 

Sara VIDIC 
Anja VODIŠEK 

Žan ZORKO 

Sveto leto in Marijin obisk lepo povezuje podoba vrat. 
Zunanji simbol svetega leta so SVETA VRATA, ki so 
letos odprta. Romarji gremo v spokornem duhu skoznje 
v svetišče, kjer se s posebnim bogoslužjem in popolnim 
odpustkom pod navadnimi pogoji povežemo z Bogom in 
med seboj. Marija nam je tudi v Laškem pomagala, da 
smo v torek zvečer in v sredo, Kristusu v lepem številu, na 
široko odprli vrata svojega srca, tista vrata, ki so za našega 
Gospoda pogosto zaprta. To odprtje pa je hkrati zmaga 
Marijinega brezmadežnega Srca, ki je bila napovedana v 
Fatimi. Hvala vsem sodelavcem za sodelovanje.

Bog je v Kristusu spravil 
svet s seboj, nam pa je zau-

pal besedo sprave.



Naj bo vsem nov začetek

Letos smo prečudovito vstopili v prve jesenske dni. Še 
nas greje toplo sonce in v tem vzdušju smo bili priča 
neponovljivim dogodkom, ki so v nas pustili pečat en-
kratnega, vzvišenega. Zato je najprej poskrbela žena, 
MATI TEREZIJA, ki je predvsem nam, karitativnim 
delavcem vzor, kako ljubiti bližnjega in kako služiti v 
dobrem. Da je zmogla tako šibka po telesu zamajati ves 
svet, je pravi čudež, zato smo veseli njenega mesta med 
svetimi. 
Dogodek, ki sodi v sam vrh dogodkov leta v naši župniji 
je bil tudi obisk FATIMSKE MARIJINE PODOBE.  
Začutili smo jo v vsej lepoti in moči njenih milosti. 
Njena priprošnja bo prav gotovo obrodila tiste sadove, 
za katere smo jo prosili. V tem kratkem času bivanja 
med nami nas je tako prevzela, da je bilo slovo v sredo 
zjutraj čutno do solza.
Pred nami pa je novo veselje. BIRMA. Veselimo se 
novih darov SVETEGA  DUHA, ki bodo podeljeni 
po rokah škofa našim mladim upom. Pokažimo, da 
se tega dogodka veseli vsa župnija, zato jih pogumno 
pospremimo k temu zakramentu. 
Ob tem dogodku bo v naši župniji že četrti dobrodelni 
SREČELOV Karitas. Dobitke še zbiramo do petka, 16. 
9. 2016. Najbolj srečnega kupca srečke čaka KOLO. Z 
nakupom srečke boste dobrotnik in srečnež hkrati.
Že danes vas v imenu pripravljalne skupine pri ŽPS 
prosimo za pomoč pri pogostitvi ob dogodku 2. okto-
bra, ko bomo priča izrečenih VEČNIH ZAOBLJUB 
domačina minorita Klemna Slapšak. 
Začetek novega šolskega leta naj bo bogat za vse, ki 
bomo spremljali, sooblikovali in sodelovali pri prihod-
njih dogodkih v naši župniji. (dc) 
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Celodnevno češčenje

V letu usmiljenja, na sam dan svete birme naša župnija 
zastopa celotno metropolijo s celodnevnim češčenjem 
18. septembra in še naslednji dan. 
Ta dneva sta posebej milostna za župnijo, saj v imenu 
celotne metropolije molimo in zadoščujemo za grehe 
in napake nas kristjanov. Češčenje je izraz vere in zau-

panja, da molitev spreminja človeka, s tem pa kraj in 
svet v katerem živimo. Pred Kristusa v Najsvetejšem 
zakramentu prihajamo s svojimi težavami, pa tudi z ra-
dostmi, ki jih ne manjka. Celodnevno češčenje je poleg 
žegnanja, prvega obhajila in birme gotovo eden največjih 
župnijskih praznikov. V letošnjem “letu usmiljenja” je 
še posebej priložnost za hvaležnost v smislu odpeva pri 
devetdnevnici ob prebiranju psalma: “Gledajte v Gos-
poda in razveselite se!”
V zakramentu ljubezni nas Jezus sam pričakuje. Vabi nas 
k sebi: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi 
in jaz vas bom poživil« (Mt 11,28). Ob njem moremo 
dobiti mir in tolažbo, si odpočiti in odložiti bremena, ki 
nas pritiskajo k tlom. Na veliki četrtek, ki je dan post-
avitve evharistije, je naš pogled močno usmerjen v 
premišljevanje Jezusovega trpljenja, da veličina post-
avitve evharistije ostaja v ozadju. Dnevi celodnevnega 
češčenja pa so vabilo, da se zahvaljujemo za Jezusovo 
na videz tako skromno, pa nadvse močno navzočnost 
med nami. To v polni meri izkušate vsi tisti, ki priha-
jate k češčenju v nočeh s prve sobote na nedeljo. Naša 
izkušnja nam govori, da tolikokrat vse odpove – tudi mi 
sami. Jezus v tabernaklju pa nam je vedno na razpolago, 
ne odpove. Radi stopimo v to zavetje miru. Kdor se je 
kdaj približal Jezusu ve, da ga ne bo nikoli razočaral. 

Bodimo ponosni na ta dan, pridimo k mašam, k spove-
di in k obhajilu. Sveta maša bo v nedeljo tudi ob 19.00 
zvečer, v ponedeljek pa ob 7.30, in ob 19.00. 
Najsvetejše bomo izpostavili v nedeljo ob 14.00 in tako 
skozi oba dneva dali t. i. stražo, kot je to v nočeh s prve 
sobote na nedeljo. S tem bo zagotovljeno, da bomo zmo-
gli vseskozi moliti pred Najsvetejšim. Seznam bo na 
oltarju Antonove kapele, zato vas naprošam, da se tisti, 
ki veste kdaj boste lahko prišli, zapišete, če še tisto uro 
ni nikogar na seznamu. Hvala vam, da ste se pripravljeni 
zapisati na seznam, ki nam daje varnost, da v vseh urah 
dneva in noči ni nobenega trenutka, ko bi bilo svetišče 
brez molivca ali skupine. Žrtev bedenja nagrajuje Gos-
pod  še prav posebej z  vsem, kar vsak izmed nas os-
ebno čuti kot moč in voljo po vztrajanju. Na ta način se 
povežemo v neprekinjeno verigo molitve skozi oba dne-
va. Vzemimo si čas za slavljenje in češčenje Gospoda 

v Najsvetejšem zakramentu. Sveta Evharistija namreč 
ponavzočuje in dela žive Jezusove besede: “Ne bom vas 
pustil sirot” (Jn 14,18)... “Jaz bom z vami vse dni, do 
konca sveta” (Mt 28,20). 
Rrazpored češčenja Najsvetejšega, kot ga navaja letopis 
Cerkve na Slovenskem iz leta 2000:
18. september in 19. september: Laško,
20. september: Sv. Lenart nad Laškim,
21. september: Sv. Rupert nad Laškim,
22. september: Jurklošter,
23. september: Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah,
24. september: Sv. Jedrt nad Laškim,
25. september: Sv. Miklavž nad Laškim,
26. september: Marija Širje,
27. september: Loka pri Zidanem Mostu,
28. september: Dol pri Hrastniku,
29. september in 30. september: Hrastnik,
1. oktober in 2. oktober: Trbovlje - Sveti Martin,
3. oktober: Trbovlje - Sv. Marija
6. oktober Razbor pod Lisco.
Morebitne spremembe  v praksi bom objavil v naslednji 
številki.
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Bliža se dan svete birme

Letošnji prejem zakramenta svete birme bo na dan, ko ima-
mo tudi celodnevno češčenje. Birmovalec bo škof ordinarij 
dr. Stanislav Lipovšek. Z birmanci se bo srečal v sredo 14. 
septembra, med devetdnevnico in bo z nami daroval sveto 
mašo. Osnovnošolci devetih razredov iz župnij Laško, Rim-
ske Toplice in Sv. Miklavž se na to srečanje lepo pripravljajo. 
Število letošnjih birmancev je 34. Na sestanku s starši smo 
se dogovorili, da bo prispevek staršev v pripravah na ureditvi 
svetišča in okolice, saj to pripravo doživljam kot najbolj zgovo-
rno in prepričljivo dejanje zgleda našega skupnega ustvarjanja 
domačnosti župnijskega občestva. S tem izrazimo, da nismo 
v svetišču gostje ali na obisku, ampak je to naš skupni dom, 
zato skupaj poskrbimo za njegovo lepoto. Organizirali smo 
čiščenje, sesanje, pospravljanja za svoje goste. Te stvari oprav-
ljamo domači člani družine. Ravno to je glavni namen zakaj 
takšna organizacija priprave. Ko  izpod rok mamic nastaja iz 
domačih rož slovesno okrasje in  med njimi valovi ustvarjal-
nost, vsako leto s psalmistom pomislim: “To je dan, ki ga je 


