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Maše v prihodnjem tednu
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
PONEDELJEK, 3. 8., sv. Lidija, svetopisemska žena
Ob 7.30: za + tri brate ŠMID
               za +  Slavico in Franca ŠON
ob 15.00 sveta maša, ob 16.00 pogreb + Zdravka BREČKO
TOREK, 4. 8., Janez M. Vianney, arški župnik
Ob 13.00 pogreb + Vincenca KORBER, nato sv. maša
ob 19.00: za + Marjana KRAŠOVCA, obl., rodbini 
                  VASERMAN in KRAŠOVEC
SREDA, 5. 8., sv. Marija Snežna
Ob 7.30: za + Cirila, Franca in Marijo DEŽELAK
              za + duhovnika Martina in Janeza
              BELEJA, starše, brate in sestre
ČETRTEK, 6. 8., Jezusova spremenitev na gori
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 19.00: za + Janka KRAJNCA, obl.
                za + Marjeto ZELIČ, 1. obl.
PETEK, 7. 8., Sikst II., papež, prvi petek
Ob 7.30: za + Valentina VIDIC
ob 19.00: za + Jožeta ŽELEZNIKA, 30.dan
                 za + Leopoldo PFAJFAR, 8. dan
SOBOTA, 8. 8., sv. Dominik, duhovnik
Ob 19.00: za + Rozalijo KLEZIN, obl. in Franca
                 za + Ivana KLEZINA, 7. obl. in starše
19. NEDELJA MED LETOM, 9. 8. krstna nedelja
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Žarka MARUŠIČA, obl.
ob 10.30: za + starše MEDVED
PONEDELJEK, 10. 8., sv. Lovrenc, diakon
Ob 7.30:  za + Ivanko SEVŠEK
                za + Štefanijo ROMIH
                za + Cilko LUBEJ

TOREK, 11. 8., sv. Klara, red. ustanoviteljica 
Ob 19.00: za + Vero DORNIK in Milana in + 
                 PLEVNIKOVE
                 za + Milana PRIVŠKA
SREDA, 12. 8., sv. Karel, duhovnik
Ob 7.30:  za + Izidorja in Angelo BELEJ
                za + Pavla BOLČINA
                za + Milko GUNZEK
ČETRTEK, 13. 8., sv. Poncijan, papež
Ob 19.00:  za + Ivanko ZDOVC, 30. dan
               za + Zdravka BREČKA, 8. dan
PETEK, 14. 8., sv. Evzebij, duhovnik
Ob 7.30: za + Marjeto POSPEH
ob 20.00 Marija Gradec: za + Franca ŠKORJA
SOBOTA, 15. 8., MARIJINO VNEBOVZETJE
Ob 7.00: za + Majo NOVAK
ob 9.00: za +starše Marijo, Ernesta KLADNIKA, 
Nežo KOVAČ in družino ŽIBRET(Planinsak vas)
ob 10.30 Marija Gradec: za + Marijo, Antona OJSTER-
              ŠKA (Radoblje) Faniko in Franca MEDVEDA (Plazovje)

20. NEDELJA MED LETOM, 16. 8. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Zlatka RAZBORŠKA, 2. obl. in očeta Karla
ob 10:30: za + rodbini KRAŠOVEC in IVŠEK
                za + Roka TERŠKA (odd.)

(nadaljevanje )
Gre za pomoč, ki jo prejemamo iz Jezusove daritve. Najbolj 
zanesljivo je, da je človeška sprava okronana z zakramentom 
sprave, tako smo deležni božjega varstva za naprej. Ko iščemo 
spravo z Bogom in svojimi bližnjimi pripravljamo dobro pod-
lago za širšo narodovo spravo. 
Pastoralni načrt prinaša veliko novosti, ki ne smejo ostati samo 
na papirju, kot je že marsikatera stvar ostala, ampak se mora 
začeti udejanjati v Kristusovi ljubezni, povezanosti v občestvih 
in tudi vzpostaviti neki človeški odnos. Ne smemo pa prez-
reti besede “odgovornost”, kajti vsak kristjan je odgovoren za 
uresničevanje Božjega kraljestva, tukaj in zdaj. 

(Predstavnika dekanije Laško za PIP)



15. avgust - praznik Marijinega vnebovzetja

Marijino vnebovzetje je praznik upanja s sporočilom: Marija 
je dosegla polnost življenja v večnosti, kar predstavlja napoved 
vstajenja od mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi 
ljudje.
Marijino vnebovzetje sicer pomeni poklon ženi, saj je Bog 
Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. S praznovanjem tega 
praznika doživljamo  dostojanstvo in poklicanost vsake žene.
Poročila pripovedujejo, da so apostoli Marijino telo najprej 
položili v skalnat grob pod Oljsko goro blizu vrta Getsemani. 
Jezusovega učenca Tomaža takrat ni bilo zraven, prišel pa je 
čez tri dni. Ker je izrazil željo, da bi še enkrat videl Marijo, so 
odvalili kamen od groba, vendar je bil ta prazen. V njem so bili 
samo cvetje in prti.
Marijino vnebovzetje je praznik, katerega prve omembe segajo 
v obdobje pred 4. stoletjem našega štetja. Resnico o Marijinem 
vnebovzetju je papež Pij XII. razglasil 1. novembra leta 1950. 
Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na 
to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna 
sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo 
uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik 
pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih po-
glablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj 
bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika.
V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Posebej je vel-
jalo to za slovenski narod, saj je v Sloveniji Mariji posvečenih 
okoli 320 cerkva. Že sam sprejem krščanstva je tesno pove-
zan z Marijinim vnebovzetjem. Prva cerkev med pokristjan-
jenimi Slovenci na Koroškem, Gospa Sveta, je že od začetka 
posvečena Mariji vnebovzeti.
Zadnja leta se že na predvečer romanja zbiramo tudi na Mari-
ja Gradcu. Letos bomo obudili nekdanjo navado blagoslova 
zdravilnih zelišč pri tej maši. Starodavno izročilo  blagoslova 
zdravilnih zelišč in rož, nas spominja, da so v praznem Mariji-
nem Grobu našli le cvetje, njenega trupla pa ne. 
Kot nekoč bomo prepevajoč litanije s prižganimi svečami ok-
rog cerkve zaključili večerno slovesnost.
Na ta dan se tudi izročamo Mariji. 
Najbolj sigurna pot k Bogu je Devica Marija. Po Mariji k Jezu-
su! Sv. Ludvik Grignion Montfortski je učil: »Če rečeš ‘Marija’, 
reče ona ‘Bog’.« Na letošnji praznik Marijinega vnebovzetja, 

15. avgusta, se bomo njej ponovno izročili, da nas bo pripeljala 
k svojemu Sinu. Mariji smo se posvetili v prvem letu samosto-
jnosti, leta 1992.
Mariji smo bili izročeni že pod križem. Tam je rojstna ura 
izročitve Božji Materi. Posebej smo bili Mariji izročeni pri 
svetem krstu. Takrat smo postali Božji otroci, Božja last. Devica 
Marija je na poseben način postala naša duhovna Mati. Izročitev 
Mariji pomeni obnovitev in poživitev krstnih obljub ter nam na-
laga življenje v skladu z njimi. To življenje, ki je življenje v pove-
zanosti z našo Materjo, dobi v odnosu do Kristusa in ljudi mari-
janski, služeči značaj. Zato imajo romanja globlji verski pomen, 
ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje 
pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih. 

--------------------------------------------------------------------
Anastazija Deželak in Andrej Renko prestavita POGLED 
NA ŽUPNJISKI PASTORALNI NAČRT
Župnijski pastoralni načrt je dokument in je rdeča nit pastoralne-
ga delovanja za naslednjih 5 let. Kot tak je blagoslovljen po škofu 
in potrjen od Cerkve, zato kljub nepopolnosti v sebi hrani božje 
varstvo. Veliko tega kar je zapisano, je v župnijskem občestvu že 
navzoče, samo nekaj je predvidenih novosti. Nekatere vsebine, 
ki se že dogajajo pa niso omenjene v pastoralnem načrtu župnije. 
Spodnje razmišljanje se je pojavilo ob pregledu pastoralnega 
načrta.
MOLITEV   Ohranjamo molitev rožnega venca pred sveto 
mašo. Tako redni vsakodnevni obiskovalci svete maše počasi 
in vztrajno odpirajo pot molitvenega ozračja za tiste, ki občasno 
prihajajo k sveti maši, ko so maše za njihove svojce. Vse dru-
ge organizirane skupne molitve so dobrodošle v župnijskem 
občestvu. Prve petke spodbujamo, ker imajo korenine že v 
preteklih rodovih. Ob različnih oblikah  adoracije-češčenja Jezu-
sa v Sveti hostiji, ki je izpostavljen v monštranci, bi bilo potrebno 
ljudi poučiti o živi navzočnosti Jezusa Kristusa. To za večino ni 
več samo po sebi razumljivo. Bistveno pa je, da molitev prehaja 
iz okolja cerkvenih prostorov na domove. Znan je rek »družina, 
ki skupaj moli, tudi ostane skupaj«.
BOŽJA BESEDA    Temelje našega verovanja najdemo v 
Svetem pismu. Vse aktivnosti v župniji, ki so načrtovane za 
zbližanje in domačnost s Svetim pismom je za pozdravit, da se 
čim večje  število ljudi  seznani z njim. Sveto pismo je Božja 
beseda in nam po njem govori osebno Sveti Duh. 
BOGOSLUŽJE     K lepemu bogoslužju spada duhovna in zu-

nanja priprava na prejem zakramentov. K zunanji pripravi 
spada tudi estetska urejenost cerkvenega prostora, kamor 
spada čiščenje in krasitev cerkve. Bogoslužna dejanja imajo 
občestveni in osebni duhovni vidik srečanja z Bogom. Sveta 
maša je osrednje bogoslužno dejanje, kjer bogoslužje vodi 
mašnik v sodelovanju z vsemi navzočimi z branjem in z od-
govarjanjem, z držami in petjem. 
POKLICANOST IN POSLANSTVO je občestveno prever-
jena zadeva, ne samovolja posameznika je vzgoja za temeljno 
in osebno poklicanost vsakega, ki je krščen in birman. Spod-
bujati je potrebno odgovornost za uresničevanje Božjega 
kraljestva. Vsakemu je treba dati vedeti in dati priložnost, 
da je poklican v neko službo in ga tako vključevati. Znotraj 
župnije lahko posameznik doživi zelo veliko osebno potrditev 
in izpolnitev osebnega poslanstva. Svojevrstno poslanstvo je 
pa tudi sprejemanje neprijetnih dogodkov znotraj župnije in 
moč da ohranjaš vero v Boga. 
ŽIVA OBČESTVA  so cvet župnije. Zato je potrebno vsakršno 
tako skupino pozdraviti in sprejeti in se je veseliti. Živa 
občestva so takrat kadar bo posameznik ustvarjalno sodeloval 
in celostno osebno rasel. Vsak se mora čutiti poklicanega, ko-
ristnega, dejavnega, v malih skupinah se lahko bolj ustvarja in 
dela, v velikih skupinah pa se bolj čuti neko veliko občestvo. 
Vsakemu pa se mora nuditi priložnost, da nekaj naredi.
SOČUTJE IN PRAVIČNOST    K pravičnosti spada iskren 
pogled na bližnjega. Krepiti je potrebno duha služenja in 
sočutja ter med ljudmi poživiti delitev dobrin tako material-
nih, kot družbenih in duhovnih. Sočutje je pripravljenost mu 
stopiti naproti. V Cerkvi je pred nami leto Božjega usmiljenja. 
Nekaj te usmiljene drže se uresničuje preko Karitas s sočutno 
pomočjo ubogim. Ubogi so tisti, ki si sami ne morejo po-
magati. K ubogosti spada tudi duhovna revščina, nepozna-
vanje Jezusa. V ubogih je navzočnost Jezusa zelo očitna, la-
hko bi rekli, kakor v sami adoraciji.
ODPUŠČANJE IN SPRAVA je najbolj temeljna drža 
vsakega kristjana. Potrebno je sprejeti resnico o storjenih 
krivicah, vzpostavljati pravico, predvsem pa odločno stopiti 
na pot odpuščanja in sprave. Ne smemo si zatiskati oči pred 
napakami, saj nas sam Jezus Kristus vabi k priznanju in kes-
anju. Kjerkoli se v življenju ljudje najdejo skupaj, je potrebno 
vedno tudi kaj odpustiti. Prav tukaj najbolj potrebujemo, da 
nam Bog pomaga.                (nadaljevanje na naslednji strani)


