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Maše v prihodnjem tednu
16. NEDELJA MED LETOM, 19. 7.
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Jožeta OJSTERŠKA (Brstnik), 
         50. obl. ter Frančiško in Jožeta ZALOKARJA
ob 10.30 Marija Gradec: za + Petra ŠKORJA
                                           za + Terezijo KURAT, 1. obl.
PONEDELJEK, 20. 7., sv. Marjeta, mučenka
Ob 7.30: za + Marjeto ZELIČ, starša Martina in
               Marijo ZELIČ
               za +Martina TERŠKA, 2. obl. ženo
               Olgo 18. obl in starše ADAMIČ
               za + Cirila DEŽELAKA
ob 14.00 sveta maša, ob 15.00 pogreb + Marjana JANČIČA
TOREK, 21. 7., sv. Danijel, prerok
Ob 19.00: za + Valentina VIDICA, 30. dan
                 za + Ivanko ZDOVC, 8. dan
SREDA, 22. 7., sv. Marija Magdalena, svetopis. žena
Ob 7.30: za + Jožeta ŽOHARJA (Olešče)
               V zahvalo za uslišano prošnjo
               za + Antona OJSTERŠKA
ČETRTEK, 23. 7., sv. Brigita Švedska, redovnica 
Ob 19.00: za + Mojco KOVAČ, 1. obl.
                 za + starše, Mihaela in Marijo ŠNUR
PETEK, 24. 7., sv. Krištof, mučenec
Ob 7.30: za + Izidorja in Angelo BELEJ
ob 19.00: za + Bojana KNEZA, 30 dan
SOBOTA, 25. 7., sv. Jakob Starejši, apostol
Ob 19.00: za + Ano REZEC in sorodnike
                 za + Vero BOLČINA, 5. obl. in moža Petra
17. NEDELJA MED LETOM, Krištofova, 26.7.
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Bernarda MEHLE, 2.obl
ob 10.30 Sveti Krištof: za + Marijo HABE, 
Vinka ŽELEZNIKA in mamo ŽELEZNIK
                                za + Marijano RAZBORŠEK

PONEDELJEK, 27. 7., sv. Natalija, mučenka
Ob 7.30: za + Jerneja in Terezijo MAČEK in 
               sina Branka
               za vse žrtve Hude Jame
               za +Silvestra in Amalijo HRASTNIK
TOREK, 28. 7., Viktor (Zmago) I., papež
Ob 19.00: za + Nežo in moža Leopolda VERDEV
                     za +brata Marjana, starše TISELJ, Franca
                     in starše PEČNIK
SREDA, 29. 7., sv. Marta, Lazarjeva sestra
Ob 7.30: za +Marjana JANČIČA, 8. dan
               za + iz rodbine DEŽELAK (Reka)
               za + Janeza ŠKORJA
ČETRTEK, 30. 7., sv. Peter Krizolog, cerkveni učitelj
Ob 19.00: za + Veroniko RAMŠAK, 30. dan
                 za + Adolfa in Ano ŠANCA
PETEK, 31. 7., sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
Ob 7.30: na čast Svetemu Duhu za starše splavljenih
                  otrok in za spreobrnitev
ob 19.00: V zahvalo teti in stricu in priprošnjo
                 za zdravje
SOBOTA, 1. 8., sv. Alfonz, cerkveni učitelj 
Ob 19.00: za + Štefanijo STOPAR, 30. dan
                 za srečo in zdravje ter dober dopust
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
18. NEDELJA MED LETOM, 2. 8.
Ob 7.00: za + starše Angelo in Franca ŠANCA
ob 9.00: za + Marijo KOVAČ, moža Ivana in
               sina Petra
ob 10.30: za + Jerneja in Frančiško LAPORNIK
                  ter rodbino OŽEK

Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo 
odpočijte!

Zahvala za krašenje v julijuvasem Gaberno, 
Lahomšek, Trojno in Ojstro. V avgustu čistijo in kra-
sijo Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje.



Le doni zvon iz temnih lin
in vzbujaj mi na dom spomin!

Srečal sem človeka, ki je o svoji domači župniji, o zvonu iz 
domačega svetišča razmišljal in modroval takole:
»Kje so zlati časi, ko me je mati učila to krasno pesem! Kje so 
srečni časi, kje je ljuba mati! Zginili, minuli so časi nedolžnega 
veselja v vesoljnem morju večnosti, mati spi večno spanje v 
tihem grobu. Prišli so drugi časi, časi resnega življenja, dnevi 
trpljenja in težav. Usoda me je iztrgala iz brezskrbnega življenja, 
pahnila me je v nevarne vrtince sveta. Tavam kot tujec po tu-
jem svetu. Marsikdaj si v tolažbo zapojem pesmico, ki sem jo 
podedoval od matere. Le doni zvon iz temnih lin!... Kdor zna 
to pesem, ve, kako krasna je njena vsebina in v srce segajoča 
njena melodija. 
Spominjaj me, zvon v tujini, na dom, kamor hrepeni moja duša, 
kamor si želi milijon src. Kje si večna poezija, ki si mi poživljala 
dušo pod domačim nebom? Poezija, brez tebe ni idealov, brez 
idealov ni življenja. Poezija, ti daješ življenju vsebino, ti narediš 
življenje vredno življenja. Šel sem med svet, postavil blaženo 
zemljo, na kateri kraljuješ ti, kraljica večne lepote. Kako 
hvaležen sem zvonovom, ki me spominjajo na dom, kraljestvo 
poezije.«
Domači zvonovi prav milo pojo! Kdaj vas bom zopet slišal peti, 
kdaj se bom zopet veselil ob vaših milih glasovih. Kje je moj 
ljubi dom?...
Še drugo izjavo sem prebral, priznam, da ne do konca, 
preobložena je bila s sovraštvom in hotenjem prizadeti vsakega, 
ki mu glas zvona pomeni več kot neznosni hrup.
»Večini prebivalstva izgleda »normalno« ušesa parajoče mo-
tenje javnega miru in ogrožanje zdravja državljanov z ZVON-
JENJEM CERKVENIH ZVONOV. HRUP je vsak zvok, ki v 
naravnem in življenjskem okolju vzbuja nemir, moti človeka 
in škoduje njegovemu zdravju, počutju ali škodljivo vpliva na 
okolje. VIR HRUPA je objekt ali naprava, katerega uporaba ali 
obratovanje povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Ja, kaj 
pa je drugega kot okolje moteči hrup brezobzirno, na nikogar 
ozirajoče se, sicer občasno, zato pa redno povzročanje stresa z 
zvonjenjem cerkvenih zvonov RKC v poselitvenem območju. Vir 
hrupa - CERKVENI ZVONOVI, hrup - ZVONJENJE!«
Podobno kot ta dva svetova je tudi usoda zvonov v podružnici 
sv. Krištofa. Pred drugo svetovno vojno so se Laščani veselili 

ob načrtovanju nakupa dveh novih zvonov za cerkvico nad 
pokopališčem. S tem dejanjem so skušali zabrisati sled spomina 
na žalostni odvzem zvonov v zadnjem letu 1. svetovne vojne. V 
arhivu sem našel načrte iz leta 1930, ki so predvidevali, da se v 
ta ozek in ličen zvonik da namestiti tri zvonove. V nekaj letih po 
tem načrtovanju so zavzeti farani to idejo tudi uresničili. A kratko 
je bilo veselje, saj je vojna vihra ki je sejala zlo, kmalu segla tudi 
po zvonovih, da jih je pretapljala za izdelovanje orožja. Sloven-
ski človek je nad tem posegom tako trpel, pa hkrati tudi vedel 
za ljudsko modrost, o gotovem koncu vojne in izgube tistih, ki 
zvonove pobirajo, saj je bilo to znamenje, da zmanjkuje vseh 
sredstev za vojskovanje.
Prišla je svoboda in z njo tudi leta, ki so prinašala svoje sončne 
in senčne strani. Med Laščani, posebej še med prebivalci vasi 
Strmca pa je vseskozi tlelo upanje o zvonovih pri sv. Krištofu. Po 
obnovitvenih delih leta 1989 so znova oživili akcijo za ponov-
ni nakup dveh zvonov v tem svetišču. A ostalo je pri ponudbi, 
vloženi v mapi. 
V letu, ko pa obhajamo 70 letnico konca druge svetovne vojne, se 
ponovno veselimo dogodka, ko bodo »zvonovi sprave« udejan-
jali svoje poslanstvo iz lin zvonika sv. Krištofa. Prav to svetišče 
je zaradi bombardiranja Laškega utrpelo leta 1945 najtežje 
poškodbe. Ker leži cerkvica ravno nad pokopališčem in se se-
danji najmanjši zvon komaj sliši do mrliške vežice, bosta nova 
zvonova, ki sta ponovno vlita z isto težo kot sta bila predhodna, 
gotovo pogosta spremljevalca Laščanov k večnemu počitku. Ob 
letošnji Krištofovi nedelji bomo že lahko slišali pritrkavanje dveh 
novih zvonov, ki še ne bosta blagoslovljena in jih še ni v zvoni-
ku. Za namestitev novih zvonov bo potrebno še nekaj posegov 
v samem zvoniku, posebej za nameščanje vsega potrebnega za 
električno zvonjenje. To delo gre po vrstnem redu. Sedaj smo z 
deli za elektrifi kacijo zvonov na Marija Gradcu že skoraj pri kon-
cu. Ko bo zaključeno delo v tem zvoniku, sledi nadaljevanje iste-
ga dela v zvoniku pri sv. Krištofu. Predvidevam, da bo ob koncu 
poletja slovesnost blagoslova novih zvonov. Ob tej priložnosti 
naj zapišem besedo zahvale vsem, ki s svojim delom, darovi in 
organizacijo tako nesebično  sodelujete, se med seboj povezujete 
in ustvarjate živo občestvo. Naj vas »Božja previdnost in Njego-
vo varstvo« spremlja na vseh vaših poteh življenja. Vem, da bo 
največje veselje, ko bo pesem zvonov, s svojim pomembnim 
sporočilom v vaših srcih pozvanjala melodijo, ki jo v svojih srcih 
tako močno želimo slišati. Saj gre za melodijo prošnje po miru 

v srcih in med nami, melodijo sprave, ki jo moramo slišati in 
temelji na odpuščanju in ljubezni, skratka melodijo darujoče se 
ljubezni, ki v svojem bistvu človeku prinaša največjo srečo – 
izpolnitev svojega poslanstva na tem svetu, za kristjane pa tudi 
upanje v večno življenje.

Krištofova nedelja - Miva 2015

26. julija, na Krištofovo nedeljo, bomo prosili, da nam Bog 
na priprošnjo svetega Krištofa deli svoj blagoslov in nas var-
uje na vseh naših poteh. V svoje molitve bomo vključili vse 
udeležence v prometu – tudi naše misijonarje. Pri mašah bomo 
blagoslovili podobice in tudi vozila ob cerkvi.
Biti Krištof – Kristonosec – je poslanstvo vsakega kristjana. 
Smo namreč živi udje Kristusovega skrivnostnega telesa in v 
današnjem času mi nadaljujemo Jezusovo delo. Mi prinašamo 
Njegovo veselo oznanilo, usmiljenje, dobroto, rešitev, Njego-
vo ljubezen v današnji čas, h konkretnim ljudem. To je lahko 
naša domača družina, farna družina, delovno okolje, narod, ves 
svet. Povsod dodajamo svoj kamenček ljubezni v mozaik, ki 
pokaže bolj ali manj jasno podobo Odrešenika.
Da bi mogli misijonarji doseči oddaljene kraje in naselja, 
da bi mogli poskrbeti za lačne, da bi lahko tudi gradili šole, 
vrtce, ambulante, zavetišča, mostove in ceste – nujno potrebu-
jejo prevozna sredstva – to so vzdržljivi avtomobili, motorna 
kolesa, ambulantna vozila, traktorji, tovornjaki, kombiji … 
Velikodušna srca slovenskih voznikov vsako leto poskrbijo, 
da lahko vozniška akcija MIVA Slovenija omogoči nakup 
prepotrebnih prevoznih sredstev in tako podpre misijonarje pri 
mobilnosti, krajšanju poti, lajšanju bremen, širši dejavnosti – 
predvsem pa pri reševanju življenj.
Zato se želimo v imenu vseh misijonarjev najprej iskreno in 
globoko iz srca zahvaliti vsem dobrotnikom za vsak dar, ki ga 
ob blagoslovu vozil na Krištofovo nedeljo (pa tudi kdaj drugič) 
v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenite za akcijo 
MIVA. Naj vse dobrotnike in posebej še vas, dragi delavci v 
Gospodovem vinogradu, ki podpirate to akcijo, ki oznanjate in 
priporočate, ki blagoslavljate in zbirate, spremlja obilen božji 
blagoslov pri delu in varstvo svetega Krištofa na vseh poteh.  
Naj vas vodi geslo:
»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti! Z veseljem daru-
jem – življenja rešujem!«


