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Maše v prihodnjem tednu
33. NEDELJA MED LETOM, 18.11.   krstna n.
7.00: živi in +farani
9.00: + Ivan in Jožica ULAGA (Slivno)
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
            + Ivana in Martin RAMŠAK
15.00: Vera in luč

PONEDELJEK, 19.11., sv. Matilda, red, mistikinja
 7.30: v zahvalo za uslišane želje 
          + Matjaž MASTNAK
          + Anton GLUŠIČ

TOREK, 20.11., sv. Bazilij, škof, mučenec
 18.00: + Engelberta in Jurij OJSTERŠEK 
            + Ignac TEPEŠ
            + Ivan RAZBORŠEK

SREDA, 21.11., Darovanje sv. Device Marije
7.30: + družini VENGUST in DELČNJAK
         + Ivana RAMŠAK
          + Vinko LEŠEK

ČETRTEK, 22.11., sv. Cecilija, devica, mučenka
9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Cilka HRASTNIK, starši Avgust, Ana in sorodniki
           + Anka TERBOVC, 30. obl., Anton, Marija in Darja
                   SEME
                   + Rozalija DRAME, zadušnica
PETEK, 23.11., sv. Klemen I., papež, mučenec
 7.30:  + Ludvik VERBOVŠEK
18.00: + Berta SELIČ, 30. dan
            + starši Antonija, Franc RAJH in sestra Marjeta
               + Slavica ŠON obl., Franc in NOVAKOVI

SOBOTA, 24.11., sv. Andrej Dung-Lac, duh. in dr. vietn. muč.
18.00:  + Alojz ŠKORJA, 30. obl.            
           + Justina ŠKORJA, 30. dan

NEDELJA, 25.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
7.00: živi in + farani
         + Janko LEVIČAR, 5. obl., starši Adam in Neža HRASTNIK
9.00: + Jožica ULAGA 
          + Ivan KUMER, 1. obl. 
10.30: + Marija ŠERGAN, 1. obl.
10.30: Sv. Katarina: + Katarina KOLŠEK, Angela, dva
                   Karla in Terezija

Ko zaključujemo obdobje cerkvenega leta smo še posebej va-
bljeni k molitvi za novega celjskega škofa

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji

pastirja po svojem srcu,  ki bo zvesto hodil za teboj, 
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas  pa goreče skrbel.

Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju 

in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

(nadaljevanje)  Nedelja Karitas sovpada s prvo adventno nedeljo, 
dne 2. 12. 2018. Pri vseh sv. mašah bomo poskrbeli za poudarek 
letošnjega gesla Karitas »Mladost iz korenin modrosti«. Glav-
na tema so mladi med nami, kar je katoliška Cerkev potrdila z 
letošnjo sinodo v Rimu. Ta dan bodo na voljo, po koncu vseh sv. 
maš, adventni venčki. Zaželeni dar je 7.00 EUR. 
V sredo, dne 5. 12. 2018, nas bo obiskal sv. Miklavž. Pravočasno 
si priskrbite znamke, da olajšate delo Miklavžu.
Na praznik prvega mučenca sv. Štefana, dne 26. 12. 2018,  bomo 
za prostovoljni dar pripravili stekleničke z blagoslovljeno 
vodo in soljo. Naj zaključim z besedami. Ne bojmo se biti dobri. 
S tem nič ne izgubimo. Še več – dolgoročno nam dobrota vedno 
prinese Božji blagoslov. Zato izkoristimo vsako priložnost, ki 
nam to omogoča.                                  /za Karitas CD/.



Mlade moči v razdajanju za lepšanje bogoslužja. 

V osrčju obhajanja župnijskega zavetnika sv. Martina smo se 
po sobotni večerni sveti maši srečali s čudovitim nastopom 
najmlajšega cerkvenega pevskega zbora. Zborovodkinja Neža 
Ulaga je ob glasbeni spremljavi njene sestre Teje Štremfelj in 
vodje dramske skupine, tokratne povezovalke programa Mag-
dalene Hrastnik, vodila otroke s posebej izbranimi pesmimi za 
praznični večer.
Ob koncu so nam še posebej zapeli pomenljivo pesem Ti si moj 
vodnik tisti člani pevskega zbora, ki so skozi leta v tem zboru 
prerasli iz nežne otroške dobe, v čas, ko se njih življenjska pot 
odpira v širši svet, saj letos zaključujejo osnovnošolsko skupino.
Na god sv. Martina se že več let skušamo spomniti s posebno 
zahvalo posameznikom, ki s svojim zgledom zaznamujete 
življenje župnijskega občestva. Letošnjo zahvalo želimo še 
posebej podeliti glasbenim talentom, ki so skozi veroučna leta 
ob podpori svojih staršev vztrajali v prihajanju na pevske in tudi 
dramske vaje in s prepevanjem pri sveti maši v Veroučnem pe-
vskem zboru lepšali bogoslužje ter z dramskimi uprizoritvami 
obogatili kulturno in versko dogajanje v nadžupniji Laško. 
Za vestno in požrtvovalno vodenje Veroučnega pevskega zbora 
Martin, ki se je v zadnjem času preimenoval v VPZ Lilija, si 
posebej zasluži priznanje zborovodkinja Neža ULAGA. Njeno 
ustvarjalno delo z otroškimi glasovi in velik čut za vodenje teh 
mladih osebnosti je zelo strokovno, prisrčno in navdušujoče. 
To hvaležnost so na koncertu izrazili najprej sami člani zbora, 
ko so se zahvalili svoji voditeljici. Prav tako zaslužijo zahva-
lo in priznanje tudi vsi člani. Še posebej pa želim izpostaviti 
tiste, ki ste sedaj povabljeni, da nadaljujete s prepevanjem v Vo-
kalni skupini Zarja ali Pevskemu zboru Koral. To so: Matija 
JUTERŠEK, Brina KLINAR, Tinkara KRAMER, Jožica 
TERBOVC in Julija TERŠEK. Veselimo se z vami.
Ta letošnja skupina je šla po zgledu starejših generacij, izmed 
katerih se župnija želi zahvaliti tudi Alji ŠPEC in Sofiji 
HRASTNIK. 
V zadnjem obdobju se je zgodila tudi sprememba v vodenju mladin-
skega pevskega zbora. Požrtvovalno delo Teje ULAGA ( z novim 
priimkom ŠTREMFELJ) je prevzela Ana Marija OJSTERŠEK. 

Župnija se res veseli novih, požrtvovalnih, strokovnih moči, ki 
svoje talente nesebično razdajate za lepšanje bogoslužja s pre-
pevanjem. Hvaležnost želim izraziti Lari HRASTNIK. Zaradi 
študija v tujini trenutno ne more voditi Cerkvenega pevskega 
zbora Koral. Naj bo letošnje obhajanje župnijskega zavetnika sv. 
Martina, ki je za nami in zavetnice cerkvene glasbe svete Cecilije, 
izraz hvaležnosti Bogu in veselje, da s podarjenimi darovi tudi v 
sedanjem času živimo evangelij. 
Bog povrni vsem, tudi tokrat neimenovanim ali drugače skri-
tim sodelavkam in sodelavcem, ki prav tako v starodavni laški 
nadžupniji, s pevskim darom prispevate svoj delež pri oblikovan-
ju bogoslužja.                                                       župnik Rok M.

Sv. Cecilija
Med mašo molimo: »Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega 
stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na 
višavah!« Polna so nebesa in zemlja tvoje slave … ob tem spevu 
se spomnimo, da skupaj z nami prepevajo nebeški zbori! Saj ne 
obhajamo svete maše sami; z nami, zemeljsko Cerkvijo, ki je pri 
tisti maši morda videti borna, časti Kristusa, ki prihaja na oltar, 
vsa nebeška Cerkev, veličastna in mogočna! In glasba, izvajana 
tu na zemlji, postaja čudovita. Ko moja pesem zazveni s pesmijo 

brata in sestre ob meni, začnejo tudi na zemlji zveneti nebesa.
Legenda o Ceciliji spada med ene najlepših pripovedi o svetnikih. 
Pripadala je rimski plemiški družini, kot otrok pa skrivala »zaro-
ko« z Jezusom. V času njenega življenja so bili kristjani v nenehni 
nevarnosti, a to je ni odvrnilo od hoje za Kristusom. Odrasla je v 
lepo dekle in se na ukaz staršev poročila s poganskim mladeničem 
Valerijanom. Na poročno noč je možu priznala, da je zaobljubila 
večno čistost. Valerijan jo je kot tako sprejel, njena vera pa ga 
je prepričala, da je prejel zakrament krsta. Svoje poslanstvo sta 
gradila na ljubezni do bližnjega, skrbela za preganjane kristjane v 
Rimu, tolažila zaprte v ječah in pokopavala usmrčene. Njuna živa 
vera je vladarje motila, zato so Valerijana obglavili. Cecilijo to ni 
ustavilo, s ponosom je hodila za križem, a ne več dolgo. V domači 
hiši so jo vrgli v vrelo vodo, a je preživela. Nato so zahtevali, 
da se jo obglavi. Po treh zamahih z mečem je še vedno živela. 
Težko ranjena je še tri dni ležala v svoji hiši, sužnjem in revežem 
podarila vse svoje premoženje in nazadnje umrla v bolečinah, a 

polna zaupanja v Božjo voljo. 
Sv. Cecilija je zavetnica glasbe, ker je, kakor pripoveduje pa-
sijon, na poročni slovesnosti v svojem srcu opevala Boga. 22. 
november je tako praznični dan vseh cerkvenih glasbenikov, 

organistov, pevcev in zborovodij. 
Sv. Cecilija, tolažnica v žalosti 

Sv. Cecilija, preizkušena s trpljenjem mučeništva
 Sv. Cecilija, priprošnjica vseh, ki te kličejo

 Sv. Cecilija, zavetnica nebeških zborov
 Sv. Cecilija, zavetnica in priprošnjica pevcev, glasbenikov in 

skladateljev / prosi za nas.
(del litanij sv. Cecilije)         (TT)

Napovednik dogodkov 

Z namenom, da ste pravočasno obveščeni o prihodnjih dogod-
kih v naši župniji, vam posredujemo kronološki zapis dogajanj 
do konca tega leta, ki ga skupaj z nadžupnijo Laško pripravlja 
Župnijska  Karitas. S tem omogočimo, da se lahko dobro prip-
ravite in vključite v posamezno dogajanje.
Pred nami je Teden Karitas 2018. V tem času  tradicionalno ob-
navljamo nekatere aktivnosti  Škofijske  Karitas Celje v sode-
lovanju s Slovensko Karitas.
S ponedeljkom, dne 26. 11. 2018, se začne teden Karitas, 
ki traja do nedelje, 2. 12. 2018. V tem času bomo zbirali 
vrečke s hrano in higienskimi pripomočki, kakor tudi ozimnico 
(krompir). Namesto hrane lahko darujete prostovoljni prispe-
vek za potrebe Karitas. Vrečke in kaseta za denar bodo na voljo 
v Antonovi  kapeli.
V torek, dne 27. 11. 2018, bo po večerni sv. maši molitvena 
ura, ki jo pripravijo sodelavci Karitas. (geslo:  Mladost iz 
korenin modrosti).
Sreda, 28. 11. 2018, je namenjena sodelavcem Karitas. 
Udeležili se bomo vsakoletnega romanja na Ponikvo in gen-
eralke koncerta »Klic dobrote 2018«.
V petek, dne 30. 11. 2018, ste vabljeni na delavnico pletenja 
adventnih venčkov. Zberemo se po jutranji sv. maši v mali 
učilnici. Prosimo za pomoč pri zbiranju materialov za pletenje. 
Poskrbimo za prijetno druženje z dobrim namenom. (nadaljevanje)


