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24. NEDELJA MED LETOM, 17.9.   krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + starši TOPOLŠEK
         + Jože ter vsi živi in + iz družine OJSTERŠEK
10.30: + Jože SELIČ, obl.
           + Janez, Marija HABE in Mirko KAŠE
 15.00: blagoslov Mačkove kapelice (Reka-Olešče)
PONEDELJEK, 18.9., sv. Jožef Kupertin., duh., red.; 

začetek celodnevnega čaščenja v laški dekaniji
7:30: + Anika VODIŠEK
19.00: + Frančiška KRAŠOVEC
           + Karolina BELEJ
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega 
TOREK, 19.9., sv. Januarij, škof, mučenec;
7.30: + Franc PINTER
19.00: zaključek dvodnevnega češčenja Najsvetejšega
           + Avguštin ŽIKOVŠEK
           + Vinko ŽELEZNIK
SREDA, 20.9., sv. Andrej Kim Tae-gon, duh. in dr. kor. muč.
7.30: + Martin, Marija in Marjeta ZELIČ
          + Anton ŠPAN (Griže)
            po namenu
ČETRTEK, 21.9., sv. Matej, apostol, evangelist 
19.00: + Vinko KRAŠOVC
            + Ana HRASTNIK
PETEK, 22.9., sv. Mavricij, mučenec
7.30: + Fanika IMENŠEK
19.00: + Gelika PEVEC in Marija BUČAR
           + Antonija in Cilka LUBEJ
SOBOTA, 23.9., sv. Pij iz Pietrelcine, red., duh. 
10.30: praznična sv. maša v zahvalo ob jubileju Laškega
                                            kot trga in mesta
19.00 Sv. Mihael: + Kristina JAVORNIK, obl., in
                                Feliks, sinova Stanko in Silvo
                                     + Franc LORGER
                                     + Marija MLAKAR
celodnevno češčenje pri Sv. Marjeti - Rimske Toplice

25. NED. MED LETOM, 24.9., bl.  Anton M. S., škof,
Šmihelska in Slomškova nedelja
7.00 Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Jože TOPOLŠEK
         + Martina REZEC, 5. obl., Mihael ter ostalo sorodtvo
10.30 Sv. Mihael: + starši Marija in Mihael   ŠNUR
                                           + dva Mihaela HRASTNK, + HRASTNIK,
                                                       MAJCEN  in KNEZ

Najsvetejše bomo izpostavili v ponedeljek, 18. septem-
bra, po jutranji maši 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 zmogli 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 noben-
ega trenutka, ko bi bilo svetišče brez molivca ali sku-
pine. Žrtev bedenja nagrajuje Gospod  še prav posebej z  
vsem, kar vsak izmed nas osebno čuti kot moč in voljo 
po vztrajanju. Na ta način se povežemo v neprekinjeno 
verigo molitve skozi oba dneva. Vzemimo si čas za slav-
ljenje in češčenje Gospoda v Najsvetejšem zakramentu. 
Sveta Evharistija namreč ponavzočuje in dela žive Je-
zusove 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 letošnji 
letopis Cerkve na Slovenskem:
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

 Gospod, kolikokrat naj 
odpustim svojemu bratu, če 

greši zoper mene?

... do sedemdesetkrat 
sedemkrat.



Vsebina zapisanih spominov dr. Janeza Beleja, Moja pot k 
oltarju, se bliža svojemu cilju. Povojne razmere so bile za 
mlade duhovnike v povojnem času še posebej dramatične. 
Občutja vernega slovenskega občestva ob novih mašah, 
nasilna odtrganost od domačih, domotožje ki zajame 
človeka kot begunca..., vse to in še marsikaj nam prinašajo 
zapisi spominov tega posebnega obdobja.
 

Navedel bom pisma svojih sester, pa brez imen.

Daritev bodi Ti življenje celo!
Ne vlak, ne avto, samo misel me še ponese, kamor želim. 
Tako me skoraj vsak dan, posebno pa o Jožefovem, 
ponese tja v mesto, kjer bivaš Ti, dragi Janez. Tako 
iskrene čestitke Ti pošiljam, da se ne dajo izgovoriti, še 
manj pa napisati. Sprejmi najlepše pozdrave in čestitke!

Dragi Janez!
Druži Te z nami molitev iskrena,
upanje vdano iz nje naj žari…
Bližajo že se snidenja časi,
misel ta krepka turobnost blaži.
Iskreno čestitamo k tihi Ti sreči,
ki nihče ne bo Ti je nikdar odvzel.
Združen z Njim živel boš močno življenje,
tudi v križih boš glorijo pel!

Dragi Janez!
Dolgo je že, kar se nismo videli, pa vendar si mi vedno 
v spominu; posebno pa še zdaj, ko se bliža Tvoj “veliki 
dan”, ko boš postal – tako pač mislim – v duhu in v 
resnici ves Božji.
Pravih sončnih dni, do konca Ti želi…

V težkih dneh,
ko odmeva po svetu
smrtna, vojna pesem,
Te je poklical – Bog.
Poslušal si in stopil na trnjevo, a varno pot duhovništva.
Gospod je Tvoj delež:
na oltarju svojega življenja
mu daruj vesele in žalostne dni!
              Novomašniku Janezu v spomin
                                                       sestra …

Pesmica bogoslovca Rafka Vodeba: Bogoslovec Rafko 
Vodeb, mi je napisal pesmico.

Novomašniku Janezu
Sledil si Mu in nisi vprašal kam.
Pustil si mater, brate in planino,
da bi še drugi našli Domovino
in tih počitek ranjenim nogam.

Ves si predal Njegovim se rokam.
V Ljubezni Te je grel in z bolečino
srce Ti razoral je ko ledino
za sveto setev; seme bil je sam.

Svetàl si, dozorel ko grozd na trti
in komaj čakaš, da bi bil razdan;
duhovnik si, za zdaj in onkraj smrti:
odslej boš Kristus, Janez je končan!
Zvestò strmim s Teboj v raj polodprti-
in Ti poljubljam posvečeno dlan.

     17. marca 1946     Rafko Vodeb

Zadnje premišljevanje voditelja duhovnih vaj pred 
mašniškim posvečenjem: Voditelj duhovnih vaj nam je 
v svojem zadnjem premišljevanju govoril o žrtvah in 
težavah duhovniškega poklica, ki nas bodo zadele, ko 
jih bomo najmanj pričakovali. Toplo nam je svetoval, 
naj te težave na predvečer posvečenja darujemo Bogu 
in naj Mu obljubimo, da jih bomo vedno vdano vzeli iz 
Njegovih rok. Darujemo naj jih Bogu, da bi potem On 
blagoslovil vse naše duhovniško delo.
Vem, da sem velikodušno sprejel voditeljev predlog in že 
isti večer sem mogel Bogu darovati prvo žrtev.

Prva darovana žrtev – namesto rednega posvečevalca, 
drugi posvečevalec: Sem že omenil, da je kardinal Fu-
masoni – Biondi vedno podeljeval mašniško posvečenje 
v našem bogoslovju in mi vsi smo bili tega veseli, in tudi 
malo ponosni na to. Pozno zvečer pa so nam povedali, 
da je kardinal malo zbolel, in da bo namesto njega prišel 
nadškof Celso Costantini, ki je tudi čez nekaj let postal 
kardinal. Ta nadškof je bil priznan pisatelj in vedno malo 
raztresen pri svetih obredih, tudi pri našem posvečenju, 
in to nas je precej motilo. 

Običaj v bogoslovju po mašniškem posvečenju in 
osebno doživljanje ob njem: V bogoslovju je bil lep 
običaj, da so takoj po mašniškem posvečenju pevci za-
peli na koru novomašnikom v pozdrav: Tu es sacerdos 
in aeternum secundum ordinem Melchisedeck. (Ti si 
duhovnik po Melkizedekovem redu)
Prejšnja leta sem tudi sam pel ob takih prilikah, ven-
dar tokrat, ko so peli meni in tovarišem, me je pomen 
besed močno prevzel. Globoka resnica: Ti si duhovnik 
na večno, mi je živo stopila pred duhovne oči, in me 
kar prevzela ter me skoraj omamila. V duhu sem iskal 
močne in nevidne roke, katere bi se v tistem trenutku 
varno oklenil in se je krepko držal v življenju in smrti.
Kar naenkrat so se mi v duši prebudila čustva ljubezni, 
veselja, majhnosti in veličine, vere, upanja, poguma in 
strahu, in vsako po svoje mi je prišepetavalo: v ljubezni 
ali sovraštvu, v pogumu ali strahopetnosti, v zdravju 
ali bolezni, v uspehih ali neuspehih, v milosti ali v gre-
hu, v življenju ali smrti, v tem življenju ali večnosti, v 
nebesih ali peklu, vreden ali nevreden, rad ali nerad: Ti 
si duhovnik na večno!
Ves ta dan sem preživel pod vtisom te globoke resnice, 
posebno kadar sem komu podelil novomašni blagoslov.
Naslednji dan, to je 18. marca 1946, sem opravil sv. 
daritev v kapelici klinike, kjer sem se več mesecev 
zdravil, prisostvovali pa so zdravniki, sestre in par bol-
nikov.
Na praznik sv. Jožefa, to je 19. marca, sem pa maševal 
malo bolj slovesno v baziliki sv. Petra in Slovenci so 
peli med opravilom, pridigal pa je, zdaj že pokojni, je-
zuit pater Anton Prešeren. 

Spomini, ki ste jih prebirali, so bili zapisani s posebno 
žlahtnim namenom, da ta čas ne bi šel v pozabo. Zapisal 
jih je v letih zaključevanja zemeljske in duhovniške 
poti. 
Manjka še mesec dni, ko se bomo avtorja teh zapisov, 
dr. Janeza Beleja, spominili pri oltarju ob njegovi 25  
obletnici smrti. Umrl je v Rimu, 27. oktobra 1993. 
Njegovo telo je bilo položeno v grob njegovih staršev 
31. oktobra 1993. V ta družinski grob je bil leta 2013 
pokopan tudi njegov brat biseromašnik Martin.


