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Maše v prihodnjem tednu
33. NEDELJA MED LETOM, Martinova, 13.11.
  7.00:  živi in rajni farani
  9.00:  +  Martin, Rozika, Cvetka, Srečko POD-
           BREZNIK in Karel KRAŠOVC 
  10.30: +  Ivan in Angela VORINA, obl.
               + Franc PINTER
               + Jožef PUŠNIK
PONEDELJEK, 14.11., sv. Nikolaj Tavelić, muč.
 7.30: + Alojz KLEPEJ, 9. obl., Alojz in Marija
              KLEPEJ
          + Jože TERŠEK, 5. obl. in Rok
           v zahvalo za uspešno operacijo in za pravo
           pamet vnukov 
TOREK, 15.11., sv. Albert Veliki, škof, c. u.
 18.00: + Franc LIPOVŠEK, 17. obl. in Ivanka, 2. obl.
           + Veronika JAKOPIČ, 8. dan
            + Angela, Izidor BELEJ
            molitvena ura po sveti maši
SREDA, 16.11., sv. Jedrt, dev., red.
 7.30: + Zdravko DERMOTA
          + Adolf KLINAR
           + Vincenc KREJAN
ČETRTEK, 17.11., sv. Elizabeta Ogrska, red.
 9.30: Dom starejših Laško + Janez MAČEK
 18.00:  + Jernej SEVŠEK, 4. obl.
             + Antonija LUBEJ in Cecilija
             + Marjana RAVNIKAR
PETEK, 18..11., Posvetit. bazilik sv. Petra in Pavla
  7.30:  + Frančiška KRAŠOVEC
18.00: + Franc ŠKORJA
            + Peter ŠKORJA
SOBOTA, 19.11., sv. Matilda, red.
 18.00:  + Jože DEŽAN, zadušnica
             + Franc, Marija LEŠEK

NEDELJA, 20.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
krstna nedelja

 7.00:  živi in + farani
  9.00:  +  Engelberta OJSTERŠEK in mož Jurij
           + Ivanka HROVAT, starši MARINKO, 
           ŠRAJ, brat Vinko in Štefka
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
           + dva Ferdinanda, Frančiška, Ljudmila DEŽELAK

Letošnjo Martinovo nedeljo še posebej za-
znamuje 1700-letnica rojstva sv. Martina, enega 
najpriljubljenejših evropskih svetnikov. Največkrat ga 
upodabljajo kot rimskega častnika na konju, ki z mečem 
preseka svoj plašč, da se s polovico ogrne prezebli 
berač. To naj bi se zgodilo pred vrati mesta Amiens. 
Legenda pravi, da se mu je potem ponoči prikazal Je-
zus, ogrnjen prav s tistim plaščem in s tem potrdil, da 
v trpečih in ubogih strežemo njemu samemu. Martin se 
je rodil leta 316 v mestu Savaria, sedanjem Sombotelu 
na Madžarskem. Pri petnajstih letih je postal vojak in 
kmalu konjeniški častnik. Po šestih letih priprave je bil 
krščen. Ko je čez nekaj let dal vojaški službi slovo, je 
odšel v Galijo (Francijo) in živel kot samotar, dokler 
ga niso izbrali za škofa v mestu Tours. Bil je skrben 
pastir svoje črede, ljudje so ga ljubili kot svojega očeta. 
Ko je leta 397 umrl, so ga brž začeli častiti kot svet-
nika. Njegov grob v Toursu je bila ena najbolj obis-
kanih božjih poti v srednjem veku. Na tisoče cerkva po 
vsej krščanski Evropi, ki so bile zgrajene v tem času, 
je posvečenih sv. Martinu. Na tleh države Slovenije jih 
je 94, od tega 43 župnijskih cerkva. (Ognjišče 2016, 
številka 11)
V zadnjih desetletjih so bili vabljeni mnogi gostje, da 
so vodili slovesnost Martinove nedelje v Laškem. Ko-
likor je moč razbrati iz ohranjenih oznanil, sta župnika 
dr. Kruljc in Korban slovesnosti vodila sama, prejšnji 
župnik Horvat pa je zelo rad povabil v goste različne 
škofe, redovne predstojnike, rojake in druge duhovnike.
V zadnjih tridesetih letih je bil najpogosteje gost škof 
dr. Jožef Smej, saj je z nami obhajal kar 11 Martinovih 
nedelj. Kip sv. Martina je iz leta 1938, delo Antona Ivška. 



Obhajanje sv. Martina v jubilejnem svetem letu

Tudi letos smo, na sam god sv. Martina obhajali doživeto 
sveto mašo. Kjub delavniku, v dopoldanskem času, ko 
imate mnogi svoje delovne obveznosti, se vas je zbralo 
lepo število vernikov. S skupnim druženjem tudi po  
bogoslužju v župnijskih prostorih, ob prijazni postrežbi 
z dobrotami, smo se res čutili pravo občestvo. Tudi le-
tos smo se pred sveto mašo poleg osebno vabljenih 
zaslužnih faranov zbrali člani ŽPS, gospodarskega sveta 
in ključarji. Lani in leta 2010 smo se želeli zahvaliti os-
ebno tudi nekaterim vidnejšim nositeljem cerkvenega 
občestva v tej starodavni laški nadžupniji. Že lani ube-
sedene misli želim ponovno izpostaviti. Mnoga področja 
župnijskega udejstvovanja ostajajo skozi leta zelo 
neopažena, samoumevna in se nanje zelo navadimo, kot 
smo se navadili v glavnem oltarju svetišča upodobitve, 
visoko pod stropom, na školjkasto baročnem vodnjaku 
Dobrega pastirja, okronanega s trnovo krono, ki drži v 
roki križ, na telesu pa ima znamenje ran križanja. To 
upodobitev najlepše ponazarjajo svetopisemske besede 
apostola Petra, ki je zapisal: »Kajti to, da kdo po krivici 
trpi, a bridkosti prenaša, ker se zaveda Boga, je hva-
levredno. … Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe 
na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. 
Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste 
namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu 
svojih duš.« (1 Pt 2, 19-25)
Na Jezusu, Dobrem pastirju upodobljena znamenja ran, 
trnova krona in križ v roki, nam trikrat nakazujejo Gos-
podovo trpljenje, njegovo odrešenjsko pot in odkupnino 
njegovega življenja za naše odrešenje. Ta upodobitev 
izpričuje Jezusovo navzočnost v daritvi svete maše, 
ki je njegova in naša daritev ter središče kristjanovega 
življenja. Ob tej upodobitvi Dobrega pastirja so štirje za-
hodni cerkveni učitelji. Med njimi je sveti Ambrož, ki 
je zapisal:”Fulget Ecclesia non suo sed Christi lumine – 
Cerkev ne sveti s svojo lučjo, temveč s Kristusovo«. Ena 
izmed podob o Cerkvi, je Cerkev kot „mysterium Lu-
nae - skrivnost Lune”. Če je Cerkev Luna, kdo je Sonce? 
Sonce ne more biti nihče drug kot Kristus. 
Tudi letošnja zahvala vključuje pomenljivo fotografi jo, 

avtorja Borisa Vrabca, ki je laško svetišče ujel v objektiv 
ob močnem luninem siju. Kakor luna, ki na zemljo sveti 
kot odsev svetlobe, ki ga prejema od sonca, tako smo tudi 
kristjani vabljeni, da po svojih močeh živimo iz skrivnosti 
evangelija in poslanstva, ki nam ga v življenje polaga 
Kristus. S to čudovito prispodobo vidim tudi pomen in 
vrednost podelitve zahval, nekaterim za življensko delo 
svoje zvestobe skozi viharje življenja, drugim za obdobje 
zadnjih let, kar vodimo dušno pastirstvo sedanji duhovni-
ki. V tem spominjanju smo se spomnili, ter podelili zah-
vale v letu 2015:
Peter OJSTERŠEK, Ana HRASTNIK, Stanislava in An-
ton MEDVEŠEK, Jože Pepi HRASTNIK, Marija LES-
JAK, Alojzija ŠTRAUS, Justina in Janez ŠKORJA, Pavla 
KRAJNC, Dragica in Ferdinand CVERLE, Janez in Darja 
KRAŠOVEC, Peter in Stanka OJSTERŠEK, Martin in 
Magdalena HRASTNIK, Alenka in Marjan SLAPŠAK, 
Roman in Anica BREČKO, Marija in Stanko  ALEŠ, 
Mimica LUBEJ in Darinka PINTER.
V iztekajočem se letu pa smo, še posebej glede na to, 
da smo v tako kratkem času pri podružnični cerkvi Sv. 
Krištofa izgubili vse tri ključarje, želeli izreči posthumno 
zahvalo najprej njim. Letos želimo najprej izročiti nji-
hovim najbližjim naslednje zahvale:
Avguštin ŽIKOVŠEK  prejme posthumno zahvalo za dol-
goletno, požrtvovalno skrbno delo ključarja pri podružnici 
sv. Krištofa in obnovah svetišč laške nadžupnije. 
Vinko ŽELEZNIK  prejme posthumno zahvalo za dolgo-
letno, požrtvovalno skrbno delo ključarja pri podružnici 
sv. Krištofa in obnovah svetišč laške nadžupnije. 
Jože SENICA  prejme posthumno zahvalo za dolgolet-
no, požrtvovalno skrbno delo ključarja pri podružnici sv. 
Krištofa in obnovah svetišč laške nadžupnije. 
Poimensko se želim zahvaliti naslednjim faranom:
Janez HABE prejme zahvalo za dolgoletna, požrtvovalna 
zidarska dela  in skrb pri obnovah svetišč laške nadžupnije. 
Župnijski pevski zbor  KORAL prejme zahvalo za 25 - letno, 
požrtvovalno skrbno petje pri bogoslužju  laške nadžupnije. 
Tomaž ZEME prejme zahvalo za dolgoletno, požrtvovalno 
skrb v ministrantski službi in vestno pomoč pri oblikovan-
ju občestva laške nadžupnije. 
Luka VODIŠEK prejme zahvalo za dolgoletno, 

požrtvovalno skrb v ministrantski službi in vestno pomoč 
pri oblikovanju občestva laške nadžupnije. 
V teh dneh se po vsem svetu  zapirajo svetoletna vrata. 
Da bi lahko izrekel zahvalo vsem, ki ustvarjate podobo 
župnijskega občestva ob farnem prazniku Svetega Mar-
tina, mi na misel prihaja logotip svetega leta, avtorja 
Slovenca patra Marka Ivana Rupnika, ki je upodobil 
poveličanega Jezusa, ki nosi na ramah  Adama kakor 
pastir ovco. Vsebina pa se glasi: MISERICORDES SI-
CUT PATER  -  Usmiljeni kakor Oče.  Naj to svetoletno 
geslo povežem s farnim patronom svetim Martinom, 
ki je  župnijski patron kar triinštiridesetim slovenskim 
župnijam. Žal svetega Martina pri nas mnogi krogi pov-
ezujejo samo z vinom, katerega lahko razberemo tudi iz 
črk njegovega imena. To je skoraj sodobna slovenska 
zabloda. Koliko pomembneje bi bilo, da bi nas sveti 
Martin navdihoval  po tistem bistvenem, zaradi česar so 
ga naši predniki izbrali za župnijskega zavetnika in se 
ob njem navdihovali. Ravno to je bila njegova dobrota, 
skrb za reveže in odpisane v takratni družbi. Pomislek 
sedanjega svetega očeta, da je z našo dobrodelnostjo v 
Cerkvi nekaj pomankljivega, je bil v tem vprašanju kaj 
ne delamo prav, da danes ljudje, ki ob nas kristjanih 
prejemajo pomoč, s temi dejanji ne slavijo Boga Stvar-
nika, ki bdi nad nami. Tudi sam se sprašujem, kaj nam 
želi sveti Martin pri tem sporočiti, da bomo našo skrb 
za bližnje v stiskah znali povezati z logiko prizora tega 
svetoletnega logotipa. Pri tem nas navdušuje zakorenin-
jenost Martina v Kristusa, v katerega je tako neustrašno 
veroval, da mu je prezebli berač ob poti postal navdih, da 
v njem prepozna Kristusa. To tudi nas vernike  kot da-
rovalce pomoči potrebnim navdihuje in hkrati razlikuje 
od ostalih humanitarnih delavcev; to je tista naša dodana 
vrednost, ki nam daje moč, da nas pomoč pri stiskah dru-
gih, delo ne izgoreva, ampak vedno znova daje novih 
moči. Kako dobro se zavedamo, da vse revščine, materi-
alne in duhovne, ne bomo mogli izbrisati iz sveta, lahko 
pa jo po zgledu svetega  Martina blažimo, jo izročamo 
Kristusu in se nanj obračamo za navdih komu lahko 
pomagamo »danes«.  

(župnik Rok Metličar in duhovniki sodelavaci)


