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Maše v prihodnjem tednu
3. NEDELJA MED LETOM, 19.11. krstna n.
7.00: živi in rajni farani
        + starši PIRNAT, LOKOŠEK in Blaž LOKOŠEK
9.00: +  Leopold BREČKO
         + Ivan in Mihaela SKALE
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
            v zahvalo za štirideset let zakona; + staši BELEJ, 
               ALEŠ in brat Stanko
PONEDELJEK, 20.11., sv. Bazilij, škof, mučenec 
7.30: + Marija GLUŠIČ, 20. obl., Avgust in Martin
          + Cilka HRASTNIK in vsi + dobrotniki
          + Anika VODIŠEK
TOREK, 21.11., Darovanje sv. Device Marije
 18.00: + Zvonko PLAHUTA, 8. dan 
             + Janez KUMER, 8. dan
              + Martin ZAVŠEK
SREDA, 22.11., sv. Cecilija, devica, mučenka
7.30: + Božo, Ivan in ŠtefanijaBALOH
         + Marjana GLAVICA
          + Ana in Cilka HRASTNIK
ČETRTEK, 23.11., sv. Klemen I., papež, mučenec
9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Cilka LUBEJ in Antonija
           + Slavica, obl., Franc ŠON in NOVAKOVI
             + Simona ŠOBER, + družine ŠOBER, FUNKEL,
               MOČILAR, ŽABKAR in Janko BREČKO
              + Mihael in Terezija obl. OJSTERŠEK (Žikovca)
PETEK, 24.11., sv. Andrej Dung-Lac, duh. in dr. vietn. muč.
  7.30: + starši TISELJ
18.00: + Karolina BELEJ
           + Vinko in Jože ŽELEZNIK
           + Avguštin ŽIKOVŠEK
SOBOTA, 25.11., sv. Katarina Aleksandrijska, dev., muč.
18.00:  + Anica NOVAK, 20. obl.
             + Franc in Marija LEŠEK
           + družin ALBREHT in TOMZEL

NEDELJA, 26.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
                    obl. posvetitve celjske stolnice
7.00: živi in + farani 
           + Antonija PEGANC, 25. obl., Jurij, Drago in Antonija
            KRAJNC (Rifengozd) ter rodbina HRASTNIK
9.00: + Jožica ULAGA, 3. obl.
         + Bernard MEHLE, 1. obl., sin Bernard in starši OBLAK
            + Janko LEVIČAR, 4. obl.
10.30: + Stane ŠRAML
10.30: Sv. Katarina: + Gabrijela JAZBINŠEK, 1. obl.,
             in za zdravje v družini
15.00: VIL: na čast Mariji romarici Vere in luči, za naše lučke
nagnjenja: Prej umreti kot grešiti! Če si Ti z menoj, ti bom 
zvest!
Zdaj Ti bom govoril o ljudeh, ki jih zelo cenim, da bi jih Ti 
blagoslovil in jim dal, kar potrebujejo. Jezus, ti veš bolje 
od mene, kaj je danes in sedaj dobro za vsakega od njih. 
Povedal ti bom njihova imena: moji sorodniki ... (imenujte 
jih), prijatelji ..., dobrotniki ..., še posebno ... Spomnim te 
tudi na bolnike ...
Nazadnje ti namenjam zelo posebno prošnjo. Glej, Jezus! 
Tvoja Cerkev in svet potrebujeta velikodušne moške in 
ženske, da se izročijo Tebi, da bodo tvoji apostoli. Izberi 
med nami tiste, katere hočeš; pokliči in daj poguma, da bi 
pustili vse in ti sledili, da bi bili sejalci tvojega Nauka Lju-
bezni in prinašalci tvojega zveličanja. Amen.

Izkoristimo neizmerni dar svete maše!

Praktično navodilo  za lažje prejemanje svetega obhajila 
v cerkvi sv. Martina v Laškem:

K obhajilu v prezbiteriju in sredi cerkve navadno pristopate 
v dveh vrstah, prav je da odhajate od obhajila s tem, da se 
vračate po zunanji strani vrste.  
Pri mašah z večjim številom udeležbe, se sveto obhajilo 
deli tudi na sredi cerkve. Za tiste, ki k obhajilu težje pristo-
pite zaradi stopnic v prezbiteriju, ste lahko obhajani na svo-
jih mestih, s tem da, vstanete in date znak, da želite prejeti 
obhajilo. Vendar to storite, ko bo delilec na sredi cerkve že 
končal z obhajanjem, da ne boste predolgo stali, ko bo šele 
na poti na sredo cerkve. 

Talent je ljubezen, ki jo ima Oče do mene, 
ki se mora podvojiti v moji ljubezni do 

bratov. Odgovor na to ljubezen me naredi 
za to ker sem tudi jaz sin, je torej Jezus 

moj brat. (S. Fausti)



Nekaj spodbud za sveto mašo

Na zahvalno nedeljo, 5. novembra letos, smo govorili 
o sveti maši, kot o dejanju zahvale Bogu. Vsak dan se 
lahko zahvalimo za kako stvar, tako našim bližnjim, 
ljudem na ulici in ne nazadnje Bogu, ki nam podarja, 
da sploh bivamo. Kot katoličani pa se lahko za vse to 
še posebej zahvalimo ravno pri sveti maši, katere sopo-
menka je tudi beseda grškega izvora; sveta evharistija in 
vsebuje  koren grške besede za »hvala«. Pri sveti maši 
»Jezus Kristus daje za nas svoje telo in kri – same-
ga sebe, da bi se tudi mi v ljubezni dali Njemu in se v 
svetem obhajilu združili z Njim« (KKC za mlade 208). 
Po mašnikovih besedah » … to je moje telo, ki se daje za 
vas …« in »to je kri nove in večne zaveze, ki se za vas in 
vse preliva …« v hostijah in vino, proizvodih človeških 
rok Kristus zares postanete navzoč, On nato prebiva v 
podobi hostije in vina. Zato ko gremo k svetem obhajilu, 
ne gre za to, da le vstanemo iz klopi in gremo do deliv-
ca »hostij«, ki nas obhaja, kot je obhajal že vrsto naših 
prednikov, temveč prejmemo Boga samega, prejmemo 
Kristusa! Zato moramo k vsaki sveti maši pristopati z 
močnim zavedanjem, kaj vse lepega se pri sveti maši 
zgodi, vse le zato, ker nam Bog želi pomagat in biti z 
nami v naših vsakodnevnih rečeh. 
Nekaj spodbud, ki nam lahko pomagajo, da bi sveto 
mašo zares doživeli kot »vir in vrhunec celotnega 
krščanskega življenja« (Drugi vatikanski koncil, C 11). 
Pred mašo:
• V kratki osebni molitvi okrepimo željo, da bi se 

radi srečali z Jezusom, da si želimo Njegove 
pomoči, da Jezusa preprosto potrebujemo, če želimo 
biti zares srečni. Lahko z besedami: 

»Moj Gospod Jezus Kristus! Sveti maši se bližam v 
spoštovanju. Pomagaj v meni okrepiti željo po Tebi, daj 
mi videti, da Te potrebujem in da je s Tabo moje življenje 
lepše in polnejše. Naj me sveta maša popolnoma očisti 
mojih malih padcev, mi prežene slabe misli in obnovi v 
meni blaga čustva. Naj mi bo zveličaven vir Tebi prijetih 
del in naj mi dušo in telo krepko brani pred sovražniki. 
Amen.« 
• Z molitvijo Sveti Angel, kot otroci prosimo našega 

Angela varuha, da nam bo pomagal držati osebno 

zbranost med sveto mašo, da bi se zares trudili slišati 
vsako besedo in bi bile naše misli zares osredotočene 
na bistveno.

• Ključno pa je, da si pred vsako mašo izberemo os-
eben namen, za kaj bomo Boga prosili ali se mu 
zahvaljevali. To je naloga tako starejših, kot tudi 
otrok. Zato dragi starši in stari starši, spodbujajte 
svoje otroke, da si pred mašo izberejo oseben namen. 
Lahko prosimo za konkretnega človeka, za družino, 
situacijo, preizkušnjo, ki je pred nami … Pomembno 
je, da pri tem Bogu ne postavljamo pred dejstvo, v 
smislu, da v naprej izberemo želeno rešitev za našo 
prošnjo, temveč, da v težavo povabimo Njega in 
ga prosimo, da nas On razsvetli, kako lahko težavo 
razrešimo. 

Med mašo:
• Skušamo zavestno izgovarjat vsa besedila, mislit 

na pomen izgovorjenih besed – začenši z znamenjem 
križa. Po svojih močeh pomagati pri petju in na tak 
način častiti Boga in pomagati naši duši, da se preko 
glasbe zbliža z Bogom. Truditi se moramo slediti 
slišani Božji besedi in pridigi, med poslušanjem pa 
se tudi sami lahko o obravnavani temi pogovarjamo 
z Jezusom …

• Največjo pozornost moramo nameniti osrednjemu 
delu svete maše – evharistični molitvi, vrhuncu 
evharističnega slavja, ki ga uvede slavospev »Svet, 
svet, svet …«. Med slovesnim dejanjem posvetitve, 
ko se kruh in vino spremenita v Kristusovo telo in 
kri, ko mašnik v tišini pokaže sveto hostijo in kelih, 
mora naš pogled zares gledati proti Kristusovemu 
telesu in Kristusovi krvi, navzočih v podobah kruha 
in vina. Ob pogledu lahko v mislih Jezusa prosimo 
npr. z naslednjimi besedami: »Jezus, prosim, podeli 
moji duši mir, srečo in veselje!« ali »Jezus, pomnoži 
v meni mojo vero, upanje in ljubezen!«.

• Osebne namene, ki smo jih pred mašo izbrali pa 
moramo Jezusu povedati. V mislih lahko naše os-
ebne prošnje ali zahvale izrečemo vsaj trikrat. Prvič 
lahko to ob nedeljah in praznikih storimo po »slavi«, 
oz. po »Gospod usmili se«, ko mašnik prične mo-
lit glavno mašno prošnjo in sicer, ko izreče besedo 

»Molimo«. Po tem povabilu sledi nekaj sekund 
tišine ravno s tem namenom, da bi vsak v mis-
lih obnovil svojo lasten namen. Drugič lahko naš 
namen obnovimo pri prošnjah za vse potrebe in 
tretjič pri prinašanju darov na oltar. Tako darovi 
kruha kot vina imajo močan simboličen pomen. 
Kruh, hostija, je sestavljena iz moke, le-ta prej pa 
iz mnogih pšeničnih zrn. Vino je sestavljeno in 
neštetih kapljic soka, ki ga pridobimo iz neštetih 
grozdnih jagod vinske trte. Najmanjši delček lahko 
tako predstavlja naš namen, ki ga bo v svoje roke 
vzel Gospod.

Po obhajilu:
• Ko vstanemo iz klopi in v vrsti čakamo na prejem 

Kristusovega telesa, lahko v mislih še enkrat 
obudimo osebno kesanje, nato pa zares s srcem 
izrečemo »Amen«, ki je kot podpis naše vere, da 
zares verjamemo, da pod podobo hostije prejema-
mo Kristusa samega. 

• Ko se po obhajilu usedemo v klop, moramo kolikor 
je najbolj mogoče izkoristiti čas, ko smo zelo tes-
no združeni z Jezusom. Zahvaljujmo se mu, da 
smo ga prejeli in se z Njim srečali … Prosimo ga, 
da pomaga nam ljubim ali manj ljubim ljudem … 
»Poglejte Nanj, ki je luč; prinesite svoja srca čisto 
blizu Njegovemu Božjemu srcu; prosite ga za mi-
lost, da bi spoznali ljubezen, za pogum, da bi mu 
služili. Hrepeneče ga iščite.« (sv. Mati Terezija) 

• Z Jezusom pa se lahko pogovarjamo tudi z nasled-
njimi besedami:

Hvala, Jezus, za Sveto Mašo in za Presveto obhajilo. 
Kako dober si in kako me ljubiš! Častim te in ljubim 
te. Hočem te bolj ljubiti, veliko bolj. Pomagaj mi, 
saj včasih pozabim nate in mnogokrat me premagajo 
skušnjave in zlobnost.
Hočem biti vedno s teboj, Jezus, ker me ljubiš, in hočem 
te znati ljubiti. Želim te vedno imeti v svojem srcu, da 
bom imel tvojo moč in da ti bom zmogel biti zvest v 
vsem. Še posebno potrebujem tvojo moč, da bom obzir-
no in trdno živel krepost svete čistosti, ki jo imaš tako 
rad. Daj mi stanovitnost mučenikov, da bom pogumen 
pred nečisto skušnjavo, da bom premagal svoja slaba 


