
Sveti Krištof, prosi za nas!
Dasiravno poteka še usklajevanje harmonije zvonjenja pri 
sv. Krištofu, pa nam je navček ponovno oznanil, da smo k 
večnemu počitku položili v dobrem letu že tretjega ključarja 
tega svetišča nad pokopališčem. Od Avguština Žikovška smo 
se poslovili z mašo zadušnico v mrliški vežici in ga pospremi-
li k počitku v Gospodu v petek 10. junija.
Naj se na tem mestu s skromno besedo zahvale  spom-
nim Gustijeve požrtvovalnosti, pripravljenosti pomagati 
in ustvarjati dobro klimo v sosedskih odnosih, trdno vez v 
sorodniških vezeh in praktično krščansko držo v župnijskem 
življenju. Tudi, ko mu je zdravje že močno nagajalo, je zbral 
vse svoje moči, da je kreativno in z njemu lastno preudar-
nostjo veliko pripomogel k raznim popravilom na cerkvah 
in verskih znamenjih. Svoj duhovno bogat in v preizkušnjah 
življenja izpiljen značaj je v vsej plemenitosti živel na oltar-
ju trpljenja - na bolniški postelji ob izjemni negi njegovih 
najbližjih. Še v zadnji uri zemeljskega diha je prejel bolniško 
maziljenje.
Tako so nam trije preminuli ključarji sv. Krištofa Jože Sen-
ica, Vinko Železnik in Avguštin Žikovšek v svojem načinu 
darovanja za skupno dobro župnijskega občestva  ostali ve-
lik zgled in tisti svetli sončni žarek, ki osvetljuje smisel ze-
meljskega življenja.
Ljudska preudarnost pravi, da ni modro ocenjevati umetniške 
slike po prvih potezah čopiča, ni pametno ocenjevati kvalitete 
vinske letine ob cvetenju grozdja, še manj življenja po tem 
kar se zgodi med rojstvom in smrtjo. Saj smo ljudje na zemlji 
popotniki in domov se vrnemo šele , ko se za nas zemeljsko 
življenje zaključi. Trpljenja, ki nas v življenju preplavi, ni moč 
razlagati s človeškimi besedami, kajti modrost Božje previd-
nosti sega onkraj groba. Temu lahko pravimo upanje v tretji 
dan. Kristusova pot na križ velikega petka je zato ožarjena s 
skrivnostjo velikonočnega jutra. Ljudje ne moremo z razu-
mom dojeti, še manj presoditi zakaj se nam v življenju mora 
zgoditi ta tretja ura velikega petka. Za nas je vanjo vstopil tudi 
Kristus. Možje, ključarji sv. Krištofa so v veri v to skrivnost 
zaspali.  Njihovi najbližji ste jih spremljali in jim jo po svo-
jih močeh lajšali. Čeprav je čas slovesa močno povezan z 
žalostjo, pa nam vendarle upanje, da se ponovno snidemo 
daje moč, da ne klonimo. Vsem trem za vse hvaležni 
                                                                                   župnik Rok 

Korajža velja
Maj je najlepši mesec v letu. Ves v cvetju, posvečen Mariji. Toliko 
lepega je povezanega z njim. Tudi spomini na obisk papeža Janeza 
Pavla II. danes svetnika, ki je pred dvajsetimi leti v maju obiskal 
Slovenijo. »Korajža velja!« je dejal mladim, zbranim v Postojni. Te 
njegove besede veljajo tudi za naše »debrske« šmarnice.
Toliko pomislekov smo imeli: v vasi je le malo ljudi, ki redno hodijo 
k maši, kapelica je tik ob cesti, cesta je prometna, šmarnice bi ovirale 
promet, promet bi motil šmarnice… .
A ljubezen do Marije je opogumila Olgo in Janeza Krajnc, da sta se 
odločila, da bodo zadnjo majsko nedeljo šmarnice tudi pri njihovi - 
Novakovi kapeli, posvečeni Materi Mariji. Povabila sta sosede - vse, 
ne le tiste, ki hodimo k maši, poskrbela za objavo v župniji. Pripravila 
sta razmišljanje o Mariji in o rožnem vencu, poskrbela za besedila 
Marijinih pesmi.
Prišli smo; vaščani, nekateri tudi od drugod. Postavljali smo klopi, jih 
prestavljali, da ne bi motili prometa, a na koncu obsedeli pred kapelo 
tik ob cesti. Marija nas je očitno želela imeti pred sabo. 
Bilo je lepo. Sosedje že dolgo nismo sedeli skupaj, ob kapelici še 
nikoli. Vsak s svojimi mislimi, vsak s svojimi prošnjami, namen-
jenimi Mariji, vsak s svojimi, ki jih ni več med nami. Nebo je bilo 
oblačno, pripravljalo se je na nevihto in v vetru so se upogibale 
krošnje dreves. Sredi mogočnega stvarstva smo bili tako majhni in 
nebogljeni, pa vendar povezani, močni in tako zelo varni. Marija, 
Zdravje bolnikov, prosi za nas. Marija, Sedež modrosti, prosi za nas. 
Marija, Kraljica miru, prosi za nas. Pesem vetra je odnašala naše 
prošnje, molitve in pesmi, ki smo jih prepevali Njej v čast. Zmolili 
smo rožni venec in se spomnili naših rajnih.  
Vsake toliko je pripeljal avto. V naših prošnjah smo bili vsi. Tudi tisti, 
ki so prišli mimo. 
Mati Marija, bila si z nami. »Ti, ki si na svet prinesla sonce, razjasnila 
noč v najlepši dan, ti, ki lepa si kot mlado jutro, Mati si, vodnica naših 
dni,«  kot smo zapeli na koncu.  
Po šmarnicah smo posedeli, poklepetali in se posladkali. Naslednjo 
nedeljo bi nas bilo gotovo še več. Vzbudili smo zanimanje, prišli bi 
tudi tisti, ki niso mogli, ki niso vedeli. A letošnji maj je bil že mimo. 
Hvala ti ,Mati Marija! Naj bomo vsi vaščani in vsi, ki prihajajo v našo 
vas, vedno v Tvojih materinskih rokah. Marija, Mati Odrešenikova, 
prosi za nas!
Hvala ti, sv. Janez Pavel II.! Hvala za spodbudo h korajži. Vedel si, da 
jo kristjani potrebujemo. Prosi za nas!

Jožica Krašovec      

Šmarnice 22. 5. pri kapeli Marije Kraljice  z detetom  in 
29. 05. pri Križu  v  Plazovju

Na čudovito  sončno  nedeljo  smo se  ob 18.  uri zbrali   na 
križišču ceste, ki  vodi iz Radobelj proti  Plazovju  pri kapeli 
posvečeni  Mariji  Kraljici z detetom Jezusom, da bi  doživeli 
šmarnično  pobožnost  v  čast in slavo majniške   Kraljice 
Marije. Ob tej priložnosti smo prebrali šmarnice o  življenjski 
poti Male Terezije  z naslovom Rojena za slavo. Prisotni smo 
v zbrani tišini  prisluhnili besedilu, v katerem  Mala Terezika  
ugotavlja, da  je rojena za slavo, ki se imenuje svetost,  z  
Božjimi  rokami je postala velika in slavna   svetnica.  Mo-
lili smo  lavretanske litanije  Matere Božje in skozi prošnje 
prosili  Marijo. Ob prelepi pesmi Spet  kliče nas venčani 
maj  in Marija,  pomagaj nam sleherni čas, smo se počutili še 
bolj slovesno,  na koncu smo molili rožni venec in desetko 
za naše rajne. Po končanih šmarnicah  smo še malo ostali v 
prijetni  družbi   pri  Marijini kapeli.
Naslednjo nedeljo  smo vsi, ki smo se zbirali pri križu v  
Plazovju pogledovali proti nebu, kajti iz oblakov so padale  
prve dežne kaplje. Bolj se je bližala 18. ura, bolj smo se 
spraševali ali bomo imeli šmarnično branje v dežju.  Dežne 
kaplje so prenehale padati in smo stopili  k velikem lesenem  
križu na katerem je  pritrjen korpus  križanega Jezusa Kris-
tusa. Po uvodu smo prebrali  odlomek za 29.  dan šmarnic z 
naslovom Molitev je stvar srca…, sledile  so litanije, prošnje 
in  molitve. Veličastnosti  šmarnic  smo se vsi zavedali ob 
prelepi pesmi Spet kliče nas venčani  maj, k Mariji v nadze-
meljski raj. Cvetlice dobrave si venčajo glave, raduje se 
polje in gaj…. S to  pesmijo smo zaključili  šmarnice.  Ostali 
smo   v  prijetni družbi, polni lepih vtisov na prve šmarnice  v 
Plazovju,  izza oblakov  nas je pozdravilo sonce.
Za našo družino so bile to prve šmarnice, katere so bile pri  
kapelici posvečeni  Mariji Kraljici z detetom Jezusom  v 
Radobljah  in naslednjo nedeljo pri  križu v Plazovju. Vese-
li smo, da so znamenja nam ljudem v spomin in opomin,  
Bogu pa v čast in slavo vekomaj. Bogata   šmarnična bese-
dila  kažejo pravo pot kristjana, to je življenje po evangeliju 
in hoja za  Kristusom.
Vse, ki ste se udeležili  »šmarnic »,  še  posebej  priporočamo 
v  Marijino varstvo.
                                                      Družina Vetrih Lapornik



MARTINOVA LILIJA

Župnijski list izdaja nadžupnija Laško. Ogledate si ga lahko 
tudi na http://www.zupnijalasko.si  Odgovarja Rok Metličar. 
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12. NEDELJA MED LETOM, 19.6.   krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00:  + Franc PFEIFER, obl.
10.30: + Ana, Alojz TERŠEK
            + Jakob in Srečko BEZGOVŠEK (Doblatina)         
12.00: VERA IN LUČ na romanje
PONEDELJEK, 20.6., sv. Silverij, papež
7.30: za spreobrnjenje vnukov, pravo pamet in za zdravje
         + Jože ZUPANC in + znanci
TOREK, 21.6., sv. Alojzij, red.
19.00: + Alojz KLEPEJ in njegov sin Lojze
           + Ivan BALOH, 7. obl.
           + Hermina PLAHUTA
SREDA, 22.6., sv. Tomaž More in Janez Fisher, muč.
7.30: + Avgust OGRINEC in njegovi starši
         + Amalija in Silvester HRASTNIK
ČETRTEK, 23.6., sv. Jožef Cafasso, duh.
19.00: + Pepca in Tonči ZEME
           + Frančiška in Janez KRAŠOVEC
PETEK, 24.6., ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
7.30: na čast Sv. Duhu za spreobrnitev in odnose v družini
19.00: + Alojzija TERBOVC, starša Frančiška in Jože
             TERBOVC
           + Veronika RAMŠAK, 1. obl.
SOBOTA, 25.6., sv. Viljem, opat; dan državnosti
19.00: + Peter TOPOLE, starši Marija in Jožef
            + Martin ŠKOBERNE
13. NEDELJA MED LETOM, 26.6.
7.00: živi in rajni farani
9.00: + Janez, Julijana in Ivanka KRAJNC (Tovsto)

10.30: + Alojz KNEZ, njegovi bratje, sestre in starši  
            + Franc HOHKRAUT, 10. obl.
PONEDELJEK, 27.6., sv. Ema Krška, kn.
7.30: + Anton in Ljudmila KOLAR
         + Jožko REZEC
         + Izidor in Angela BELEJ

TOREK, 28.6., sv. Irenej, škof, muč..
19.00:  + Zoja BUKOVŠEK, 2. obl.
             + Ivan VERBOVŠEK
             + Štefanija in Aleksander  STOPAR
SREDA, 29.6., sv. Peter in Pavel, apostola
7.00:  + Peter OJSTERŠEK (Valentiničeva ul.)

10.30: + Peter in Pavel BOLČINA 
19.00:  + Peter ŠKORJA
            + Pavel ŠKORJA
ČETRTEK, 30.6., sv. prvi rimski mučenci
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + Rafael KRAŠOVEC
            + Albina ŠRAML
PETEK, 1. 7., sv. Estera, sp. žena
7.30: + Marija TRUPI
19.00: +  Franc JUVAN
            + Cilka LUBEJ
SOBOTA, 2.7.., sv. Frančišek Regis, red. 
19.00: + Alojzija DEŽELAK, obl. in za zdravje Jureta
               + Jožef  PUŠNIK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

14. NEDELJA MED LETOM, 3.7.
7.00:  živi in + farani
 9.00: + Avgust TERŠEK, 4. obl., starši Angela in Karel TERŠEK
10.30: + Roman, Anica, Antonija, Miha GABERŠEK, Jože,  Franc
             in Angela MARINKO, 30. obl.
         + Alojz KLINAR in rodbina ULAGA (Mulenca) 

Zahvala za krašenje v juniju vasem Harje, Lahomno 
in Stopce. V juliju čisti in krasi Laško.

Vabilo na ORATORIJ 2016
od 26. junija do 1. julija

V nedeljo, 26. junija bo začetek s sveto mašo ob 9.00. 
Po maši se otroci razdelijo v skupine. Program bo trajal 
do 11.30. Predviden program od ponedeljka do petka:
9.00 - začetek v atriju župnišča
9.15 - molitev in dvig zastave
9.30 - ogled igre
10.00 - kateheza
10.45 - delavnice
12.15 - kosilo in pospravljanje
13.15 - igranje po otočkih, sprehod
13.30 - popoldanske igre (izlet,..)
15.45 - zaključek dneva, spust zastave
16.00 - odhod domov
Za prijavo naj starši izpolnijo in podpišejo prijavnico. 
Oddajte jo najkasneje do 20. junija 2016 v zakristiji ali 
župnišču. Prijavite se lahko tudi preko spletne strani: 
www.zupnijalasko.si
Prispevek za oratorij znaša 20,00 € za prvega otroka. 
Za drugega otroka iz družine plačate 10,00 €, za tretje-
ga ali več, pa je zastonj.

Prijavnice delimo ob zaključku veroučnega leta. 
Dobite jih lahko tudi v zakristiji in na internetu.          

V nedeljo 26. junija 2016 bo ob 10.30 uri v župniji 
Sv. Miklavž nad Laškim  9. srečanje s sv. mašo in bla-
goslovom motorjev, štirikolesnikov, starodobnikov in 
drugih vozil. Po maši bo prijateljsko druženje.

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

Zahvala sodelasvcem v župniji za koordinacijo in pri-
pravo slovesnosti svete maše v Hudi Jami, minulo so-
boto 11. junija.


