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Maše v prihodnjem tednu
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 19. 4. 

krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Bernarda MEHLETA, Ivana in Nežo 
              OBLAK
ob 10.30: za + Franca KAČIČA (20. obl.) in starše
                       za + Rozalijo, Ivana KNEZA in + iz rodbin
                       ULAGA ter KNEZ
ob 15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 20. 4., sv. Teotim (Teo), škof
Ob 7.30: za + Rudija, Danijelo in sina Rudija ŠEŠKO
                za + Franca SAJTL
                za zdravje vnuka
                za + Karolino LOKOŠEK
TOREK, 21. 4., sv. Konrad, redovnik
Ob 19.00: za + starša Alojza in Terezijo ULAGA
                   za + Ano in Slavka GOLOBA ter Katarino 
                   OBLAK
                   za + Justino GOLOUH (8. dan)

molitveno srečanje za duhovne poklice pred mašo
SREDA, 22. 4., sv. Leonid, mučenec
Ob 7.30: za + Karla in Jožefo PUŠNIK (obl.)
                za + Amalijo FRECE
                za + Franca SENICA
                za + Milko GUNZEK
ČETRTEK, 23. 4., sv. Jurij, mučenec
Ob 19.00: za + Hedviko BREČKO (1. obl.)
                   za + Marijo PUH
                   za + Marjeto ZELIČ
PETEK, 24. 4., sv. Marija, svetopisemska žena
Ob 7.30: za + Franca SREBOT, njegove starše in 
                starše KLEZIN
ob 19.00: za + Pavla BOLČINA
                 za + Petra BOLČINA

SOBOTA, 25. 4., sv. Marko, evangelist
Ob 9.00: Sv. Katarina: za + iz družin DERNOVŠEK in 
                                        KOBLIČ
Ob 19.00: za + Zdenka KOČARJA (14. obl.)
                   za + Štefanijo KLINAR in vse + KLINAR
                           JEVE iz Lahomška
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 26. 4. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Slavka KRAŠOVCA (5. obl.), starše in brata 
                           Pepija
ob 10.30: za + Milana PRIVŠKA
                  za srečen porod

Še vedno s sočutjem spremljam usmiljenja proseče 
duše.Še čutim skoraj otipljivo tišino, ki objame atrij, 
ko okrvavljeni Križani na križu nagne glavo in izdihne, 
ter se nato že trenutek za tem slehernik zdrzne, ko v 
grobno tihoto zareže grom ...
Pravijo, da je tema preden se zdani, pred zoro, najbolj 
črna ...
Laški pasijon se ne konča s “temo” velikega petka, 
čeprav ob ganljivi pesmi Pie Jesu, ko Mati poslednjič 
objema mrtvega sina, skoraj zajoče srce ...
Grob je prazen!
“Gospod je vstal! Resnično je vstal!”, so besede, ki vse 
nastopajoče zvabijo v zbor. Glasovi mogočne aleluje 
prekipevajo od radosti in v glavi se, ne da bi hotel, pre-
dramijo besede Vstalega:” Ne bojte se!”
Ne znam bolj ujeti doživetij v besede ... Privoščite 
“uprizorjeno zgodbo odrešenja” sebi in vsem, ki jih 
imate radi.                                                               AS
-----------------------------------------------------------------

V tednu molitve za duhovne poklice, od 19. do 26 
aprila,  smo še prav posebej vabljeni, da se z molitvijo 
obračamo k Bogu in prosimo, da bi mladi “Božje nami-
ge sprejemali kot resno vabilo slediti Njegovi poti.
----------------------------------------------------------------

Zahvala za krašenje v aprilu vasi Rečica. V maju 
čistijo in krasijo Harje, Lahomno in Stopce. Vstal je! Resnično je vstal! Aleluja!



V dneh uprizarjanja Laškega pasijona  nas nagovarjajo  
njegovi ustvarjalci in gledalci
Laški pasijon – vez, ki bogati odnose nastopajočih.
V pasijonu sodelujem drugo leto zapored z likom Marije 
Kleopove, žene, ki stoji ob strani Jezusovi materi Mariji. 
Verjetno ni naključje, da sva se z igralko Jezusove ma-
tere spoprijateljili tudi  »v zaodrju«. Med igralci je tudi 
sicer čutiti prijateljsko povezanost in veselje ter pred-
vsem skupno vero v vstajenje. V celotnem dramskem 
delu se me najbolj dotakne Jezusova smrt na križu, ko 
vsi nastopajoči v tišini pokleknemo. Takrat je na odru 
čutiti grozo, žalost, spoštovanje, a hkrati tudi vero. Vero, 
da bo Jezus vstal. Aleluja, ki zadoni v atriju, me navda s 
srečnim in zmagoslavnim občutkom – s hvaležnostjo in 
ponosom, da sem del tega dogajanja. 

Betka Burger
-------------------

Na VELIKONOČNI ponedeljek sem se s svojima 
mlajšima otrokoma, z blazinami in odejami pod paz-
duho, odpravila na letošnjo premierno predstavo PASI-
JONA v Laškem. Zunaj je bilo 3 stopinje. Doma smo 
se toplo oblekli, ob prihodu pa poskrbeli, da smo se s 
pripomočki obložili z vseh strani. Stisnili smo se skupaj, 
se objeli pod odejo, da nas ni zeblo…….
Skozi čudovito predstavo, ki je enkratna nadgradnja lan-
ske, so se nam srca vedno bolj in bolj ogrevala….med 
nami je poleg telesne povezave, postajala še duhovna. 
Čutila sem moč ljubezni, ki nas je obdajala. Predstava 
nam je ponudila ČUDOVIT vrhunec Velikonočnih 
praznikov. Še danes sem vesela, da smo si jo ogledali 
prav ta dan. 
Ne zamudite priložnosti, da jo doživite.

Brigita Kovač
-------------------

Pasijon…beseda, ki me spomni na Boga. Boga, ki nas 
ima rad. To še posebej občutiš pri igri in vajah Laškega 
pasijona. Šele ko to vidiš, razumeš in podoživljaš Jezuso-
vo življenje, začenjaš razumeti, kaj je Jezus za nas na-
redil. Vidiš, kako ga v Jeruzalemu in Betaniji navdušeno 
pozdravljajo, ga potrebujejo. Kar naenkrat pa ni nikogar 
več. Obljubljajo mu zvestobo, vendar množica kriči: 
»Križaj ga, križaj ga!« Juda, njegov učenec ga izda 

zaradi zavisti in pohlepa po denarju…Peter ga zataji. Vse 
skupaj zgleda kot zgodba z nesrečnim koncem. A Jezus 
živi, vstal je! Zaupajmo in verujmo! Vstal je! Aleluja!                                                                           
N.S.

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

V Pasijonu igram že drugo leto. Sprva nisem vedela o 
čem gre, ker ne hodim k verouku. Potem pa mi je postalo 
res zelo všeč. Spoznala sem veliko novih prijateljev in 
všeč mi je, ker se družimo vsi, ne glede na starost. Upam, 
da bom še kdaj imela takšno čudovito priložnost, da bom 
lahko sodelovala. 

Udeleženka pasijona
-------------------

Sem Jožica in sodelujem pri Laškem pasijonu. Tukaj sem 
spoznala veliko prijateljev. Lepo mi je nastopati pri Pa-
sijonu. Sem otrok in smrt. Moji najboljši prijateljici sta 
Nastja in Ivana.                                      Jožica Terbovc
Spoznal sem nekaj novih prijateljev, zelo rad se družim 
s prijatelji in rad nastopam.                     Matija Juteršek

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

Meni je vse zelo všeč, ne bi spremenila ničesar in tudi 
vloge, ki jih imam, so mi zelo všeč.                           Alja

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

Na Pasijonu mi je bilo zelo všeč, ker sem spoznala nove 
prijatelje. Vesela sem bila, ko sem se z njimi srečevala na 
vajah. Na nastopu sem zelo uživala, saj so me preplavili 
posebni občutki. Imela sem tudi malo treme. Bil mi je 
všeč ves pasijon.                                                      Julija

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

Meni je bilo všeč, da sem dobil besedilo in da sem spoznal 
Nika.                                                                   Matjaž

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

Zelo sem vesela, ker je letos na Laškem pasijonu nasto-
pala cela moja družina. Spoznala sem veliko novih pri-
jateljev. Zelo sem se veselila nastopa, tik pred odhodom 
na oder sem imela malo treme. Občutek imam, da sem 
svojo vlogo zelo dobro odigrala in sem zadovoljna. Pasi-
jon so zelo pohvalili tudi moji prijatelji in sorodniki.

Blažka
-------------------

Nimam rada tega, ko Jezusa pribijejo na križ.
Janja

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

Spoznala sem veliko novih prijateljev. Hodim peš na 
vaje, ker sem blizu doma.                                      Nastja

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

Zelo so mi bili dobri »kifl i«, spoznala sem prijatelje. 
Rada imam Nadjo, Marka, Blažko, Lucijo,..

Aneja
-------------------

Meni je najbolj všeč Andrej, midve s Frido ga kličeva 
Romunči. Meni pa je sploh najbolj všeč pasijon, ko ma-
hamo z oljčnimi vejicami. Vse vloge imam rada. Super 
se imam.                                                                Amelie

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

Je veselo. Amelie je moja prijateljica. Jem štručke. Ma-
hamo z oljčnimi vejicami.             Udeleženka pasijona

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

April je edini pravi čas za Laški pasijon 2015
Koliko lepih trenutkov zamudimo, ker nas vabilo, 
novica ne ujame ... Po drugi strani pa svoja srca in 
glave polnimo z balastom, ki nam ga dobra promocija 
prikazuje kot čisto zlato ...
Kakšna reklama prepriča tebe in mene?
Z reklamami “zabasani” poštni nabiralniki? Vsiljivo 
prijazni agenti na vhodnih vratih? Telefonisti, ki v želji, 
da svojo “reč” prodajo, pozabijo dihati med besedami, 
ki letijo druga prek druge?
Vse to zame ni še nobena garancija, da gre za do-
bro stvar, ampak zgolj pokazatelj, da je zadaj zajeten 
kupček, odmerjen za reklamo.
Mene osebno najbolj prepriča vabilo brez playbacka 
in tiskarske barve. Prepričajo me besede iz katerih 
začutim navdušenje in se v njih skrivajo zametki misli, 
ki se porajajo, ker je vsebina med spomine shranjenih 
podob tako zelo živa, da se človek tja v mislih vrača 
znova in znova, in moč te vsebine človeka, v samem 
jedru, spreminja ...
V tem mesecu imate tako priložnost. Ne vem če vas 
bodo prepričale tele besede, a lahko poskusim.
V šestih aprilskih večerih v atriju laškega župnišča 
dve uri mineta nenavadno hitro. Seveda za tiste, ki se 
podajo tja, da si ogledajo letošnji pasijon. Vsak izmed 
teh, če le ne bo že v naprej zapahnil vseh vrat lastnega 
srca, bo domov odhajal s kopico med spomine vtisn-
jenih podob, ki se jih popolnoma pozabiti verjetno ne 
da nikoli.
Mene še po letu dni spreleti srh, ko pomislim na krohot 
skušnjavca. 


