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Maše v prihodnjem tednu
25. NEDELJA MED LETOM, 18.9., celodn. češčč.
7.00: živi in + farani
9.00:  za zdravje in zahvalo staršema GOLOUH
10.30 BIRMA: birmanci, botri in starši
         + Marija in dva Leopolda GRAČNER
14.00 izpostavitev Najsvetejšega
19.00 + Franc ŠKORJA
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

PONEDELJEK, 19.9., sv. Januarij, škof, muč. 
 7.30: + Marija VENGUST, Viktor ter Vida, 
Stanko DELČNJAK
 19.00: zaključek dvodnevn. češč. Najsvetejšega
            + Vincenc KREJAN, 8. dan
            + Stanislava MEDVEŠEK, 30. dan
            + Avguštin ŽIKOVŠEK
TOREK, 20.9., sv. Andrej Kim, muč.
19.00:  + Karel ŠTRAUS
               + Marija, Martin, Marjeta ZELIČ
               + Karolina BELEJ
SREDA, 21.9., sv. Matej, apostol, ev.
  7.30: + Marija VENGUST
            + Janez MAČEK
ČETRTEK, 22.9., sv. Mavricij, muč.
 9.30 Dom starejših Laško: + Nada GOLOB
 19.00:+ Martin in Štefanija ZUPANC
           + starša Ana, Ivan, bratje in sestre ter 
           sorodniki družine CEPUŠ
PETEK, 23.9., sv. Pij iz Pietrelcine, duh.
7.30: + iz rodbine ULAGA 
19.00: + Viktorija GAŠPERŠIČ, 3.obl., mož Pavel, Katarina
                TOVORNIK, starši TOVORNIK, GAŠPERŠIČ

 celodnevno češč. pri Sv. Marjeti - Rimske T.
SOBOTA, 24.9., bl. Anton Martin Slomšek, škof
19.00: Sv. Mihael: + Adolf KLINAR, 30. dan
              + Peter KOVAČ, 14. obl., starši Ivan in Marija
              + Franc PINTER, 30. dan

26. NEDELJA MED LETOM, Šmihelska in 
Slomškova nedelja, 25.9.
7.00 Sv. Mihael: živi in + farani
9.00:  + Marija, Stane MAČKOVŠEK, Frančiška,
          Leopold PRIVŠEK
10.30 Sv. Mihael:  + Mihael, Justina GOLOUH
           + Amalija, obl., in Jožef SENICA
           +  Anka, Anton in Marija TERBOVC 

celodnevno češč. pri Sv. Miklavžu nad Laškim

Angelo Comastri

Obisk škofa ordinarija ob vizitaciji in srečanju 
z birmanci pred dnevom podelitve zakramenta 

svete birme
Pri urejanju župnijske pastorale po župnijah imamo 
v starodavni praksi tudi “vizitacije”. Škofje ordinariji 
vsakih nekaj let ob podelitvi zakramenta svete birme 
podrobneje pregledajo urejenost župnijske pisarne 
glede pravilnega vodenja matičnih knjig. Ogledajo si 
tudi stanje podružničnih cerkva in ostalih gospodar-
skih poslopij. Minulo sredo se je škof pred večerno 
mašo srečal z birmanci. Na tem srečanju so kandidati 
za birmo predstavili svojo pripravljenost na prejem 
svetega zakramenta. S ključarji, gospodarskim svetom 
in nekaterimi člani ŽPS se je škof srečal po večerni 
maši. Pedstavljen mu je bil tudi dokument Inventarni 
zapisnik cerkvenega premoženja za nadžupnijo Laško, 
ki vsebuje popis premičnin in nepremičnin župnije, 
župnišča, podružnic in ostalih objektov, ki so v lasti 
župnije.

--------------------

Leto je naokoli in znova smo vabljeni k praznovanju 
šmihelske nedelje v priljubljeno Mihaelovo svetišče.
Sobotna večerna daritev 24.9. 2016 bo, če bo lepo 
vreme, kronana s procesijo po sveti maši.
Sveti nadangel Mihael, varuj nas v boju s silami teme!

--------------------

Zahvala za krašenje v septembru vasema Jagoče in 
Tovsto. V oktobru čistita in krasita Brstnik in Rifen-
gozd.

Pridi, Sveti Duh
O Sveti Duh,

Jezus je razodel tvojo skrivnost
in dejal, da boš naš Tolažnik

vse dni do njegovega drugega prihoda.
Verujemo vate in smo prepričani,

da je to tvoja ura, ura binkošti.
Pridi, Sveti Duh!

Pridi in premagaj sleherni strah v nas,
naj nas osrečuje zavest,

da verujemo, upamo in ljubimo.
Vlij navdušenje v naše življenje

blagost in vedrino v naše srce.
Pridi, Sveti Duh!

Daj, da bomo eno srce in ena duša,
da bo svet veroval

v Jezusa, Božjega Sina.
Pridi, Sveti Duh!

Nakloni nam dar ljubezni
do Svetega pisma, da bomo prepoznali

živi glas Jezusa, našega Učitelja.
Napravi nas ponižne in preproste,

da bomo razumeli skrivnosti
božjega kraljestva.Pridi, Sveti Duh!

Marija je tukaj z nami,
nas povezuje ter moli in z nami

za nas prosi Dar ljubezni
in Ogenj Duha. Pridi, Sveti Duh!



O darovih Svetega Duha

Po Jezusovem vnebohodu so se učenci zbirali v dvora-
ni zadnje večerje. Tudi Marija je bila z njimi in  nekaj 
žena. Jezus jim je bil obljubil, da bodo v nekaj dneh 
prejeli Svetega Duha (prim. Apd 1,5). Devet dni so vz-
trajali v goreči molitvi.
Z birmanci smo opravili devetdnevnico, v upanju, da 
bomo tudi mi prejeli Svetega Duha. 
Kako je to mišljeno? Kakšne darove? Ali ni vsaka Božja 
milost dar Sv. Duha? Seveda je. Toda z besedo “darovi 
Svetega Duha” mislimo nekaj čisto posebnega. S težavo 

smo se jih naučili 
kar sedem: 

dar modrosti, 
dar umnosti, 

dar sveta, 
dar moči, 

dar vednosti,
 dar pobožnosti 

in dar 
strahu Božjega.

Toda, kaj vse to pomeni?
Prispodobe navadno »šepajo«, tudi naslednji se dogaja isto. 
Otročiček ima sposobnost za hojo, pa mu gre vendar tako 
težko. Včasih mu mora mati pomagati. Prime ga za roko, 
stopica naprej. Nekaj podobnega je v duhovnem oziru. Že 
pri krstu nam je Bog dal sposobnost za vero, za upanje v 
Boga in za ljubezen ... Temu rečemo nadnaravne kreposti. 
Brez Božje pomoči sploh ne moremo verovati v Boga, zau-
pati Vanj in Ga resnično ljubiti. Ne moremo imeti pravega 
odnosa do Boga. Pa tudi do ljudi ne moremo biti dobri, 
pošteni, jih prav ljubiti, potrpeti z njimi ...
Vse to naše krepostno  življenje je šibko, slabotno in ne-
popolno. Saj verujemo, toda s težavo kaj razumemo. Skoraj 
bolj ljubimo kakšno risanko, šport, kot pa Boga. Zavedamo 
se, težko je, a z Božjo pomočjo gre.
Letošnjim 38 birmancem, iz treh župnij: Laško, Sv. Marjeta 
pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavž nad Laškim, želimo, 
da v njih in njihovih družinah najdevajo darovi Svetega 
Duha svoje domovanje.

Blaženi škof A.M. Slomšek in leto usmiljenja

V pripravi na obhajanje Slomškovega godu in njegove 
nedelje čez teden dni spremljamo pogled našega 
blaženega na usmiljenje, da tako tudi ob njem še globlje 
zaživimo izredno leto usmiljenja. Kot papež Frančišek 
nas tudi bl. škof Anton Martin vabi k posnemanju 
usmiljenega nebeškega Očeta, zlasti s telesnimi in 
duhovnimi deli usmiljenja, ki bodo končno edini kriterij 
pred vrati v nebeško kraljestvo.
Zadnje Slomškove pridige so bile o Božjem kraljestvu in 
razodevajo njegovo veliko skrb, da bi verniki ne zgrešili 
nebeških vrat. V eni izmed znanih pridig o nebeškem 
kraljestvu je spregovoril o štirih ključavnicah, ki 
človeku zapirajo vstop vanj, in petih ključih, ki ta vrata 
odpirajo. Naj nam sedaj o pomenu opravljanja dobrih 
del spregovorijo besede našega blaženega. Najprej na 
kratko ozavestimo prve štiri in se nato prepustimo na-
govoriti petemu ključu. »Zakrament svete pokore je za 
nas grešnike prvi ključ, ki nam odklepa nebeška vrata, 
kajti usmiljeni Jezus je rekel svojim namestnikom: 
»Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni« (Jn 20,23). 
Drugi ključ, ki nam odklepa nebeška vrata, je daritev 
svete maše … »Sveta maša je daritev, kakršna se je 
zgodila na križu,« uči sveta katoliška Cerkev, »samo 
način darovanja je drugačen« (tridentinski zbor).  Tretji 
ključ nebeških vrat je pogosto in vredno sveto obhajilo, 
v katerem se prisrčno sklenemo z Jezusom, udeležimo 
se njegovega zasluženja. Četrti ključ nebeških vrat je 
pobožna molitev.  Peti, zlati ključ nebeškega kraljestva 
je krščanska miloščina, marljivo opravljanje duhovnih 
in telesnih dobrih del. Sodnik poreče tistim, ki bodo stali 
na njegovi desnici in so lačne nasitili, žejne napojili itd.: 
»Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v pos-
est kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. 
Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh 
mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,34-
40). Bog je obljubil, da bo podelil milost tistim, ki radi 
in s pravim namenom pomagajo bližnjemu v dušnih ali 
telesnih potrebah po nauku svete krščanske vere. Taki 
bodo z Božjo pomočjo prav živeli in srečno umrli, saj 
jim bodo nebeška vrata na stežaj odprta. »Usmiljenje 

namreč,« po besedah svetega Tomaža Akvinskega, »na-
redi človeka podobnega Bogu; Božje usmiljenje med 
vsemi njegovimi deli najbolj izstopa in nam je postav-
ljeno za zgled, da bi tudi mi bili tako usmiljeni, kakor je 
naš Oče v nebesih.« Če med posnemanjem usmiljenega 
Očeta v nebesih postanemo njemu podobni pri opravl-
janju duhovnih in telesnih del, se nam bodo po smrti go-
tovo odprla nebeška vrata. »Blagor mu,« pravi Sveti Duh, 
»ki misli na slabotnega, na dan nesreče ga bo Gospod 
rešil« (Ps 41,1). To resnico je imeniten žlahten gospod iz-
vedel, ki je tako dolgo hodil po svetu, da je izgubil vero 
in podvomil v Boga, neumrljivost duše in v še več takih 
večnih resnic. Ko se je vrnil na svojo graščino, so ga ti 
dvomi močno begali. Ko je nekega dne med sprehajan-
jem o tem razmišljal, je srečal zelo žalostnega mladega 
kmeta. Vprašal ga je, kaj mu je. »Oh, moj oče je umrl 
in ne morem ga pošteno pokopati,« je odgovoril kmetič. 
Grof je bil usmiljenega srca in mu je podaril zlatnike, ki 
jih je imel pri sebi, nato pa je nadaljeval svojo pot in še 
naprej razmišljal o veri. Kasneje se je zaprl v sobo, saj 
se je odločil, da bo zapisal vse svoje dvome. Preden pa 
je začel pisati, se mu je prikazal pokojni kmet, ki ga je 
dobro poznal, in mu sporočil: »Živi Bog je, je srečna ali 
nesrečna večnost in človeška duša je neumrljiva.« Ko je 
to izgovoril, je pokojnik izginil, z njim pa so izginili tudi 
vsi grofovi dvomi o sveti veri – to je bila zasluga sedmega 
dobrega dela telesne milosti, ki pravi: Mrliče pokopavati. 
Če ne moreš dajati vbogajme, vsaj zvesto izpolnjuj svoje 
dolžnosti z dobrim namenom in nebeška vrata bodo zate 
odprta. Neki samostanski krojač, ki je veliko let zvesto 
in pridno delal za svojo duhovniško družino, je posled-
njo uro prosil, naj mu dajo šivanko, s katero je šival, po 
smrti pa naj mu jo položijo v grob. Visoko jo je dvignil 
in rekel: »Poglejte to šivanko, verujem, da mi bo ključ 
do svetega raja: vsakič ko sem z njo zabodel, sem Božjo 
čast pomnožil.« »Blagor mrtvim, ki odslej umirajo v Gos-
podu, kajti njihova dela gredo z njimi« (Raz 14,13).« 
(Krščanska beseda AMS, 277) Bog daj, da bi nam tudi 
s spodbudo bl. škofa Antona Martina uspelo vedno bolj 
deliti darove nebeškega Očeta, ki jih v tolikerih oblikah 
sprejemamo v dar vsak dan.
           (Povzeto po + Marjanu Turnšku, nadškofu  em.)


