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Maše v prihodnjem tednu
16. NEDELJA MED LETOM, 17.7. krstna ned.
 7.00: živi in + farani
 9.00:  + Stanko PLATOVNJAK, Angela ŠANC 
in vsi sorodniki PLATOVNJAK
10.30 Marija Gradec:  + Terezija KURAT, 2. 
obl. in Marjan
PONEDELJEK, 18.7., sv. Elij, muč.
7.30:  + Marija in Eva BREČKO (Tovsto)
               za spreobrnjenje moža in blagoslov pri vzgoji otrok
               za sinovo srečno vožnjo in nadaljnjo pot v življenje
TOREK, 19.7., sv. Elij, muč.
19.00: za zdravje
            + Ivan VERBOVŠEK
SREDA, 20.7., sv. Marjeta Antiohijska, muč.
7.30:   + Marjeta ZELIČ, Martin in Marija
           za zdravje in srečo pri živini in pri ljudeh
            + Jože PODKORITNIK
ČETRTEK, 21.7., sv. Lovrenc, duh.
19.00:  + Janez MLINAR in starši
PETEK, 22.7., sv. Marija Magdalena, sp. žena
7.30:  + Frančiška KRAŠOVEC
19.00: na čast Svetemu Duhu za spreoobrnitev in
              odnose v družini
              + Martin SELIČ, 3. obl.
SOBOTA, 23.7., sv. Brigita Švedska, red.
19.00: + Ivan BOLČINA, 20. obl.
           + Vera BOLČINA, 6. obl. in mož Peter
17. NEDELJA MED LETOM, 24.7. 
7.00: živi in + farani
9.00:  Materi Božji in Bogu v zahvalo za 60. obl. poroke
10.30 Sv. Krištof: + Jože in Vinko ŽELEZNIK
           + Olga, 10. obl. mož Ludvik in brata Ludvik ter
              Franc PESJAK
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PONEDELJEK, 25.7, sv. Jakob St., apostol
7.30: v zahvalo za 95 let življenja
         + Amalija in Silvester HRASTNIK
         + Karolina BELEJ
TOREK, 26.7., sv. Joahim in Ana, starša Device M. 
19.00:  + Zdravko BREČKO, 1. obl
            + Karel ŠTRAUS in njegovi sorodniki
             + Janez MAČEK, 8. dan
SREDA, 27.7. sv. Gorazd, Kliment, škofa
7.30: + Bojan KNEZ
          + Jože KAČIČ
          + Ana BOLČINA
ČETRTEK, 28.7.., sv. Viktor I., papež
19.00:  + Antonija KRAJNC
         + Bernard MEHLE, 3. obl.
         + Neža in Leopold VERDEV
PETEK, 29.7., sv. Marta,sp. žena
7.30:   + Marijana RAZBORŠEK
19.00: + Franc, Hilda OJSTERŠEK in hči Dragica

SOBOTA, 30.7., sv. Peter Krizolog, škof, c. u.
19.00: + Mihael GOLOUH, 30. dan
           + Marjeta POSPEH
18. NEDELJA MED LETOM, 31.7. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin ŠKOBERNE
10:30: + Avguštin ŽIKOVŠEK
            + Jože in Amalija SENICA

Na Krištofovo nedeljo (24.7.) bomo prosili blagoslova 
za srečno vožnjo. Pri vseh mašah bo blagoslov avto-

mobilov in akcija MIVA za misijonska vozila.

Zahvala za krašenje v juliju vasem Olešče, Padež, 
Požnica in Reka. V avgustu krasita Debro in Slivno.

Molitev pred vožnjo

Sveti Rafael s Tobijem,
sveti Gabrijel z Marijo,

sveti Mihael z nebeškimi močmi,
sveti Krištof z vsemi angeli,
naj me pospremijo na pot

in me varujejo povsod. 



se nadaljuje (vtisi animatorjev Oratorija 2016 iz prejšnje 
številke)...
Jerneja Ojsteršek: Letošnje leto sem na oratoriju že 
četrto leto kot animatorka in je res zelo lep občutek, ko 
lahko otrokom predstaviš Boga še preko igre in pesmi. 
Vsako leto je oratorij poseben, saj se vedno nekaj novega 
naučimo od otrok in oni od nas. Letošnji oratorij je minil 
res hitro, saj se je veliko dogajalo, npr: vodne igre, velika 
igra, obiskali smo dom ostarelih itd.. otroci so bili vese-
li, živahni, pripravljeni sodelovati pri raznašanju božjih 
sporočil in nekoga osrečiti. Letošnje leto smo romali 
na Marija Gradec. Otroci so bili kar pridni; veliko smo 
po poti prepevali in se pogovarjali. Otroci se zelo radi 
igrajo med sabo in z animatorji, zato vem, da so uživali 
v naši družbi in da jim ni bilo nikoli dolgčas. Zato bom 
še z veseljem animatorka in bila orodje v božjih rokah.

Neža Ulaga: Letošnji oratorij je zame presegel vsa 
prejšnja. Animatorji smo se odlično ujeli med
sabo in tvorili res krasno ekipo. Priprave so tako po-
tekale v prijetnem vzdušju, že v nedeljo pri uvodni sveti 
maši pa smo lahko iz otroških oči prebrali, da je naš 
trud poplačan. Moja skupina svetih Martinčkov je bila 
cel teden radovedna, ravno prav razposajena, živahna... 
Skupaj smo se skozi molitev, pogovor, igro in petje ve-
liko naučili o svetem Martinu, pa tudi o našem prijatelju 
Jezusu. Glasbena delavnica pa je bila letos še zabavnejša 
in pestrejša po zaslugi izvirnih koreografi j animatorjev 
in otrok. Hvaležna, ker sem lahko bila del te čudovite 
zgodbe, se že veselim oratorija 2017.

Kako je bilo na duhovnih vajah za birmance?
Prišel je mesec julij in z njim priložnost, da se z osmim 
razredom iz vseh treh župnij in animatorji odpravimo na 
duhovne vaje (5., 6., 7. julij 2016). Sv. Križ nad Belimi 
vodami je kot nalašč za takšno duhovno dejavnost,  saj s 
svojo lokacijo že sam predstavlja odmik od vsakdanjega 
sveta. V tem primeru ne gre za beg. Gre za izkušnjo, 
da lahko brez mobilnih telefonov s pesmijo, pogovori, 
molitvijo preživimo nekaj časa in da nam to dobro dene. 
Duhovnih vaj se je udeležilo osemindvajset bodočih 

birmancev, osem animatorjev, dve gospodinji in ka-
plan. Vzdušje je bilo prijetno, vreme kot naročeno. Med 
bodočimi birmanci in animatorji se je sprožil ustvarjalni 
“klik”. Veliko smo prepevali, kar je v naša srca ogrelo. 
Poleg obravnavanja osnovnih verskih tem so vsi otroci 
prejeli zakrament svete spovedi, spoznali in okusili svete 
stopnice, doživeli češčenje Najsvetejšega, skupno mo-
litev. Imeli smo tudi zabavni večer, ki je prinesel obilo 
smeha. Zaključili smo 7. julija s sveto mašo, ki jo je vodil 
dekan Rok in pri kateri so bili navzoči tudi nekateri starši. 
Po maši smo se odpravili v Nazarje k sestram klarisam, 
ki so nam predstavile svoj red, svoje življenje. Po nji-
hovem pričevanju smo se vrnili vsak na svoj dom. Vesel 
sem, ker me obdaja občutek, da so duhovne vaje lepo 
uspele, predvsem, da sem na obrazih vseh udeležencev 
zaznal zadovoljstvo. 
Nekaj dni po duhovnih vajah sem dobil elektronsko 
sporočilo, kjer mi je ena od mamic opisala kako je njen 
otrok doživel duhovne vaje. Napisala je, da so njen-
emu otroku ob opisovanju kako se je imel, kaj je jedel, 
doživljal, začele teči solze. Na vprašanje kaj se ga je tako 
močno dotaknilo je odgovoril, da mu je uspelo Jezusa 
resnično začutiti in da sedaj še bolj verjame v Njegov ob-
stoj: »Mami, veš tako globoko Ga čutim!« Na vprašanje 
kako globoko je to, je otrok odvrnil, da se tega ne da opi-
sati z besedami.
Ko sem prebiral te vrstice me je preplavilo veselje, 
hvaležnost. V meni se je utrdila zavest o potrebnosti 
takšnih dogodkov. Ta otrok je doživel Božji dotik. Morda 
se komu zdi čudno. O kakšen dotiku govorim? Govorim 
o duhovni izkušnji, ko človek doživi globok notranji mir 
in ljubezen Boga, ko veš, da lahko to napravi samo Bog 
in to težko opišeš z besedami. Velikokrat smo prikrajšani 
za takšno izkustvo vere tudi zato, ker Bogu ne damo 
priložnosti, da bi se to lahko zgodilo. Duhovne vaje so 
ena od možnosti, ko živimo v rahlo odmaknjenem okolju 
od sveta, ko lahko doživimo bližino Boga preko pesmi, 
molitve, zakramentov, pogovorov.
Hvaležen sem za to, da nam je tudi letos uspelo izvesti 
to duhovno dejavnost, predvsem pa tega, da je Bog živ!
Hvala za molitve!                                   kaplan Klemen

Blagoslov obnovljenega Borovškega križa v zaselku 
Tovsto 15. 
V letu 2016, ko v župniji predstavljamo verska zna-
menja, smo bili še posebej veseli dogodka blagoslova 
obnovitvenih del križa na Tovstem. Znamenje stoji ob 
gozdni cesti, ki je bila včasih veliko bolj prometna, saj 
je bila povezava in stik z dolino med romarsko cerkvijo 
in zaselkom na Svetini in dolino Savinje. Postavljeno 
je ob robu posesti sedanje lastnice Marije Cvelfar, ki je 
trenutno v oskrbi Doma starejših v Vojniku. Mejaš in 
sosed Stanko Krajnc, ki je organiziral in fi nanciral 
obnovo, je ob slovesnosti blagoslova poudaril veliko 

složnost, zagnanost in 
pomoč pri tem projek-
tu. Znamenje je nekaj 
časa močno klicalo 
po obnovi.   Na do-
trajanem pokončnem 
tramu je bila vidna 
letnica 1953. Nekateri 
farani pomnijo, da je 
bila to letnica obnove 
že prej postavljenega 
križa, ki ga je obnav-
ljal Ivan Ulaga iz Ri-
fengozda. Isto delo je 
sedaj opravil sin Ciril 
Ulaga. Ker je stal križ 
pred obnovo na močno 
zaraščeni brežini, je 
bilo najprej potrebno 
očistiti grmovje. V 
pozdravnem nagovoru 
ob blagoslovitvi 3. ju-
lija je Stanko poudaril 
slogo in pripravljenost 

ter sponzorstvo tega dela, kakor tudi dela s kritino in 
dekoracijo na križu, ki jo je izdelal in doniral Pavel 
Urankar. Korpus je temeljito obnovil Martin Klezin. 
Vsem, ki so se trudili za obnovo  tega znamenja, se za-
hvaljuje vse laško verno občestvo, saj je lepa gesta, ki 
bi jo v mnogih zaselkih lahko posnemali.


