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Maše v prihodnjem tednu
33. NEDELJA MED LETOM, 15. 11. krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + starše RAJH in Marjeto POSPEH
ob 10.30: za + Antona TERŠKA, 5. obl. , ženo in starše
                   ob 15.00 Vera in Luč
PONEDELJEK, 16. 11., sv. Gertruda, redovnica 
Ob 7.30: za vse + iz družine KRAJNC (Brstnik) 
               za + starše KOREZ in sorodnike
TOREK, 17. 11., sv. Elizabeta Ogrska, redovnica 
Ob 18.00: za + Jožefo in Viljema NEMETA,
                 sorodnike, Ireno in Vesno PANTIČ
SREDA, 18. 11., Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla
Ob 7.30: za kanonizacijo bl. A. M. Slomška in za +
             Leopolda MAČEK (Lahomno) ob 100 letnici rojstva 
               za + Valentina VIDIC
ČETRTEK, 19. 11., sv. Matilda, redovnica
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 18.00: za + Marijo GLUŠIČ, obl. in Avgusta
                za + Petra ŠKORJA
PETEK, 20. 11., sv. Edmund, kralj
Ob 7.30: za + Amalijo FRECE
ob 18.00: za + Miha HOLCERJA, obl.
                za +  Alojzijo ROZMAN, 8. dan
                 za + Darka ALBREHTA, 8.dan
SOBOTA, 21. 11., Darovanje Device Marije 
Ob 18.00: za + Franca in Marijo LEŠEK
                 za + družin TOMZEL in ALBREHT
ob 16.00: revija dekanisjkih pevskih zborov v 
                 župniji Trbovlje -  sveti Martin
NEDELJA, 22. 11., KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Engelberto OJSTERŠEK
ob 10.30: za + Antona DRAMETA, 10. obl.
                 za +  Cilko LUBEJ
Sv Katarina ob 10.30: za + Marijo (40 obl.) in Matija JAKOPIČ 

Papež Frančišek je nagovoril v katehezi o evharistični 
gostiji in družini, ki je zbrana ob domači mizi
Na dan, ko smo se v Laškem družili pri evharistiji in 
tudi drugače ustvarjali družinsko vzdušje v župniji, je 
papež Frančišek v Rimu namenil katehezo premi-
šljevanju o evharistični gostiji in družini, ki je zbrana 
ob domači mizi. Ta podoba družine govori o drži njenih 
članov, da si med seboj delijo življenjske dobrine in so 
zaradi tega tudi srečni. Biti zbrani ob mizi ne pomeni samo 
skupaj uživati hrano, ampak prav tako vključuje podel-
itev čustev, pripovedi, dogodkov. In to je po papeževih 
besedah temeljna izkušnja. Ko je nek praznik, rojstni dan 
ali obletnica, se družina zbere ob mizi. V nekaterih kul-
turah je takšna tudi navada ob smrti v družini, da se os-
tane blizu žalujočemu, ki je izgubil domačo osebo.
Kako je družina zbrana ob skupni mizi, na gostiji, je 
zanesljiv pokazatelj zdravih medosebnih odnosov. Če v 
družini kaj ni prav ali obstaja kakšna skrita rana, se 
to ob mizi takoj zazna. Družina, ki skoraj nikoli ne jé 
skupaj ali pa se njeni člani za mizo ne pogovarjajo, am-
pak gledajo televizijo ali v pametni telefon, je bolj malo 
družina, je zatrdil papež Frančišek.
Krščanstvo vsebuje poseben klic h gostiji, k zbiranju 
ob mizi, je nadaljeval. »Gospod Jezus je z veseljem 
učil ob mizi in včasih je Božje kraljestvo opisoval kot 
praznično gostijo. Jezus je izbral večerjo tudi takrat, ko 
je učencem izročil svojo duhovno oporoko, zaobjeto v 
dejanju njegove žrtve: v daru njegovega Telesa in Krvi, 
ki sta jed in pijača za zveličanje in ki hranita resnično 
in trajno ljubezen.«
Evharistična gostija
Po papeževih besedah lahko s tega vidika rečemo, da 
je družina »pri maši doma«, ker lastno izkušnjo gostije 
prinaša k evharistiji in jo odpira za milost univerzalne 
gostije, ki izhaja iz Božje ljubezni do sveta. »Ko je družina 
udeležena pri evharistiji, se očisti skušnjave, da bi se za-
prla vase. Okrepljena je v ljubezni in zvestobi ter razširi 
meje svojega bratstva v skladu z Jezusovim srcem.«
Naše praznovanje in papeževa kateheza se tako lepo 
prepletata. Hvala vsem, ki ste soustvarjali nedeljsko in 
sredino praznovanje. 

» Ena izmed podob o Cerkvi, je Cerkev 
kot „mysterium Lunae - 

skrivnost Lune“. 
Če je Cerkev Luna, kdo je Sonce? Sonce 

ne more biti nihče drug kot Kristus. 

“Fulget Ecclesia non suo sed Christi 
lumine – 

Cerkev ne sveti s svojo lučjo, temveč s 
Kristusovo,” (sv. Ambrož.)



Kar je zaželeno pri človeku, je njegova dobrota.
svetopisemski Pregovori

Po zahvalni in Martinovi nedelji smo v sredo, na 
sam god sv. Martina obhajali doživeto sveto mašo. 
Kjub delavniku, v dopoldanskem času, ko imate 
mnogi svoje delovne obveznosti, se vas je zbralo 
več kot 260 vernikov. S skupnim druženjem tudi 
pred cerkvijo po bogoslužju, ob tako toplem vre-
menu in prijazni postrežbi z dobrotami, ki ste jih 
dobre gospodinje pripravile, smo se res čutili pravo 
občestvo. Pred sveto mašo pa smo se poleg osebno 
vabljenih zaslužnih faranov zbrali člani ŽPS, gos-
podarskega sveta in ključarji. Kot pred petimi leti 
(leta 2010) smo se želeli zahvaliti osebno tudi nekat-
erim vidnejšim nositeljem cerkvenega občestva v 
tej starodavni laški nadžupniji. Mnoga področja 
župnijskega udejstvovanja ostajao skozi leta zelo 
neopažena, samoumevna in se nanje zelo navadi-
mo, 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 pon-
azarjajo svetopisemske besede apostola Petra, ki je 
zapisal: »Kajti to, da kdo po krivici trpi, a bridkosti 
prenaša, ker se zaveda Boga, je hvalevredno. … 
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 upodobljene znamenja 
ran, trnova krona in križ v roki, nam trikrat nakazu-
jejo Gospodovo 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 zahodni 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 Lunae - 
skrivnost Lune“. Če je Cerkev Luna, kdo je Sonce? 
Sonce ne more biti nihče drug kot Kristus. 
Zato smo duhovniki za letošnjo zahvalo izbrali po-
menljivo fotografi jo, avtorja Borisa Vrabca, ki je 
laško svetišče ujev v objekktiv ob močnem luninem 
siju. Kakor luna, ki na zemljo sveti kot odsev svet-
lobe, 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 po-
laga 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 duhovniki. Letos smo se 
želeli poimensko zahvaliti naslednjim faranom:
Peter OJSTERŠEK prejme zahvalo za dolgoletno, 
požrtvovalno skrb v zakristanski službi in vsestran-
ski pomoči pri vodenju laške nadžupnije.
Ana HRASTNIK prejme zahvalo za dolgoletno, 
požrtvovalno vodenje ljudskega petja pri bogoslužju 
v laški nadžupniji.
Stanislava in Anton MEDVEŠEK prejmeta zahva-
lo za dolgoletno, požrtvovalno skrb pri podružnici 
Karmelske Matere Božje na Marija Gradcu.
Jože Pepi HRASTNIK prejme zahvalo za dolgolet-
no, požrtvovalno pritrkavanje in skrb za zvonove v 
laški nadžupniji.
Marija LESJAK prejme zahvalo za dolgoletno, 
požrtvovalno krašenje svetišč v laški nadžupniji. 
Alojzija ŠTRAUS prejme zahvalo za dolgoletno, 
požrtvovalno krašenje svetišč v laški nadžupniji.
Justina ŠKORJA prejme zahvalo za dolgoletno, 
požrtvovalno skrb v zakristanski službi in vsestran-
ski pomoči pri vodenju laške nadžupnije, skupaj z že 

pokojnim možem Janezom, mizarskim mojstrom 
mnogih lesenih izdelkov in opreme  cerkve ter 
župnišča.
Pavla KRAJNC prejme zahvalo za dolgoletno, 
požrtvovalno skrb pri vsestranski pomoči in skrbi 
pri ustvarjanju občestva laške nadžupnije.
Dragica in Ferdinand CVERLE prejmeta zahva-
lo za požrtvovalno vodenje Župnijske Karitas in 
ključarsko službo podružnice Marija Gradec ter 
vsestransko pomoč pri vodenju laške nadžupnije.
Janez in Darja KRAŠOVEC prejmeta zahvalo 
za požrtvovalno delo in vsestransko pomoč pri 
vodenju laške nadžupnije  ter skrb za podružnico 
sv. Mohorja in Fortunata. 
Peter in Stanka OJSTERŠEK prejmeta zahvalo 
za požrtvovalno delo in vsestransko pomoč pri 
vodenju laške nadžupnije.
Martin in Magdalena HRASTNIK prejmeta za-
hvalo za požrtvovalno vodenje  cerkvenega petja 
in dramske dejavnosti ter vsestransko pomoč pri 
vodenju laške nadžupnije.
Alenka in Marjan SLAPŠAK prejmeta zahvalo 
za požrtvovalno sodelovanje na katehetskem 
področju ter vsestransko pomoč pri ustvarjanju 
občestva laške nadžupnije. 
Roman in Anica BREČKO prejmeta zahvalo 
za požrtvovalno delo in vsestransko pomoč pri 
vodenju laške nadžupnije.
Marija ALEŠ prejme zahvalo za požrtvovalno 
skrb in vsestransko pomoč pri ustvarjanju 
občestva laške nadžupnije.
Mimica LUBEJ prejme zahvalo za večletno, 
požrtvovalno skrb vodenja gospodinjstva in vse-
stransko pomoč pri oblikovanju občestva laške 
nadžupnije.
Darinka PINTAR prejme zahvalo za požrtvovalno 
delo in vsestransko pomoč v laški nadžupniji.

 (župnik Rok Metliačr in kaplan Klemen Jager)


