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Maše v prihodnjem tednu
21. NEDELJA MED LETOM, 26.8.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc KNEZ, obl., in žena Amalija
        + Rozalija KLEZIN, obl., in + iz družine KLEZIN
10.30: + Stanislav KRAŠOVEC, 22. obl., starši in + iz 
                družine IVŠEK
PONEDELJEK, 27.8., sv. Monika, mati sv. Avguština
7.30: + Tea BOLARIČ, obl.
        v zahvalo za uslišano prošnjo
        + Avguštin ŽIKOVŠEK
14.30: sv. maša, 15.00: pogreb + Darinke DEŽELAK
TOREK, 28.8, sv. Avguštin, škof, cerkv. uč.
19.00: + Karl ŠTRAUS in brat Alojz
           + Alojz KLINAR in brat Ivan ULAGA
            Bogu in MB v zahvalo ob srebrni poroki in priprošnjo
SREDA, 29.8., Mučeništvo sv. Janeza Krstnika
7.30: + Marjan TISELJ, Franc PEČNIK in starši
         + Nežika MAČEK
         + Marta PUSAR
ČETRTEK, 30.8., sv. Feliks, mučenec
19.00: + Marjan RATAJ, 30. dan
           + Miroslav VEBER, obl.
PETEK, 31.8., sv. Nikodem, Jezusov učenec
7.30: + Olga SOTLAR
19.00: + Dragica in Dušan SILIJAN, obl.
           + Tilčka SUŠNIK
SOBOTA, 1.9., sv. Egidij (Tilen), opat
19.00: + staši Katarina, Štefan NOVAK in vsi iz druž. NOVAK
           + Stane OROŠ
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
22. NEDELJA MED LETOM, 2.9. angelska ned. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Janez ULAGA
10.30: Sv. Mihael: + Marica URANKAR
                          + Marjana PESJAK

Zahvala za čiščenje in krašenje v  avgustu vasi Rečica. V septem-
bru čistitjo in krasijo Harje, Lahomno in Stopce.

PONEDELJEK, 3.9., sv. Gregor Veliki, papež., cerkv. uč.
7.30: + Anika VODIŠEK
         + Vinko, Marija KRAŠOVC
         + Vinko LEŠEK
TOREK, 4.9., sv. Rozalija Sicilska, dev., spokornica
19.00: + Ivan, Magdalena PUŠNIK
            + Marija ŠKOBERNE
            + Rozalija ALIF

po maši molitvena ura za duhovne poklice
SREDA, 5.9., sv. Mati Terezija, redovnica, red. ust.
7.30: + Fabijan, Jožefa KRIVONOG, Jože GUČEK, 30. obl.,
             Beatrica SEGALA, Daša PODLOGAR in sorodniki
           + Frančiška VELIGOŠEK
ČETRTEK, 6.9., sv. Zaharija, prerok
19.00: + Ivan BELEJ
           + Karolina BELEJ
PETEK, 7.9., sv. Regina, devica, mučenka
7.30: + Viktorija ZUPANČIČ

začetek birmanske devetdnevnice
19.00:+ starši Neža in Avgust PINTER ter sorodniki
            + Darinka DEŽELAK, 30. dan
SOBOTA, 8.9., sv. Marijino rojstvo - mali šmaren
7.00: + Karolina ALEKSENCEV, 30. dan
10.30: Marija Gradec: + Ana HRASTNIK
19.00: + Marija GRAČNER, obl., in dva Leopolda GRAČNER
               + Karel HRASTNIK, 19. obl.
           + Fortunat ULAGA, obl. (Slivno)
23. NEDELJA MED LETOM, 9.9. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
        + Blaž LOKOŠEK
9.00: + Jože ROZMAN
10.30:+ Ivan RAZBORŠEK

“Gospod, h 
komu naj 

gremo? Be-
sede večnega 

življenja imaš in 
mi trdno veru-
jemo in vemo, 
da si ti sveti od 

Boga.”
(Janezev evangelij)



Zadnji dnevi počitnic. V veroučno leto bomo stopili z vsakolet-
nim vpisom in s slovesnostjo svete birme letošnjih devetošolcev. 
V teh dneh se že na večih področjih ukvarjamo z razporedit-
vijo in poučevanjem verouka. Tudi v Laškem sem zelo hvaležen 
vsem sodelavkam in sodelavcem, ki pomagate, da skupaj zmore-
mo z vami, dragi starši, posredovati na čim bolj kvaliteten način 
versko vzgojo in uresničevati obljubo, izrečeno pri svetem krstu. 
Ob vseh vtisih na začetku šolskega in veroučnega leta se najprej 
ustavimo ob razmišljanju katehistinje v eni izmed slovenskih 
župnij s. Emanuele Žerdin.

Katehistinje – učiteljice? Vzgojiteljice? Pričevalke!

Čast mi je, da sem katehistinja, ena od številnih žena, ki v naših 
župnijah učijo verouk. To so mlade in starejše žene, študentke 
in upokojenke, matere in redovnice, diplomirane teologinje in 
magistrice, pa tudi mnoge prostovoljke, ki so ali še niso končale 
katehetske šole. Smo največja skupina žena v pastoralni deja-
vnosti Cerkve.
Kdo so katehistinje? Učiteljice, vzgojiteljice, pobožne žene, ki 
večino časa preživijo v cerkvi in zakristiji? Katehistinje so vse: 
učiteljice, saj se na začetku vsakega veroučnega leta spoprijema-
jo z dilemo, kako uporabljati katekizme – dostikrat zastarele in 
že skoraj neuporabne. So vzgojiteljice, saj se pri vsaki uri znova 
srečajo z izzivom avtoritete, ali z izzivom, kako govoriti o vred-
notah in dolžnostih, če pa danes mladi v glavnem vedo vse o 
svojih pravicah, o svobodi, v kateri je dovoljeno vse ali skoraj 
vse. Predvsem pa so katehistinje – pričevalke! Učijo o veri, o 
vsebini, ki ni odvisna od najnovejših smernic in pripomočkov. 
Evangeljske vrednote pa so prazne in mrtve, če niso preživete v 
srcu in če niso tvoj življenjski stil.
Za svoje delo katehistinje ne dobivajo priznanj ali napredovanj 
… A vendar mi je ob vsakem našem srečanju toplo pri srcu, ko 
vidim, koliko žena je še zmeraj aktivnih pri verouku! One vedo, 
da bodo glavno moč in plačilo dobile od zgoraj, zato vsako leto 
začnejo znova – kljub otrokom, ki prihajajo k verouku z manj 
verskega znanja; kljub staršem, ki negodujejo že, če verouk traja 
10 minut dalj, kot je šolska ura; kljub dejstvu, da imajo pogosto 
vse ostale zunajšolske aktivnosti prednost pred veroukom.
Katehistinje smo le posrednice Božje ljubezni in dobrote. Pogos-

to se čutimo nemočne, slabe, polne dvomov … Ne vemo vsega, 
nismo najboljše, a otroci, ki še vedno, kot nekoč, hrepenijo po 
vsem, kar je lepo, dobro in sveto, so naš največji navdih!
V novem šolskem in veroučnem letu bom zato kljub vsem krizam, 
kljub pogostemu malodušju med kristjani, kljub svojim slabostim 
in slabostim moje Cerkve še naprej učila otroke o Bogu, ki je Lju-
bezen. Odkrivala jim bom skrivnost krščanske vere – ne zato, ker 
bi že sama bila  mojstrica v njej, ampak zato, ker sem tudi sama 
iskalka, ki se je v svojem srcu dotaknila podnožja Božjega pre-
stola, pa ne morem drugo kot hrepeneti, da tudi drugi to doživijo.

s. Emanuela Žerdin

Spoštovani veroučenec, veroučenka! Ponovno bomo skušali sku-
paj ozavestiti, da obstaja Nekdo, ki nas ima neizmerno rad. Nek-
do, ki je nor na nas. Nekdo, ki bi vse naredil zate. To je pokazal 
zelo dramatično. Zbral je svoje najožje prijatelje, jim umil noge 
ter jih povabil na večerjo, pri kateri jim je dal kruh in pijačo, ki 
sta njegova Telo in Kri.
Ker niso dojeli njegove ljubezni, je dopustil, da ga je eden od 
njih izdal, drugi zatajil, ostali pa so se razbežali. Z njim sta os-
tala samo učenec Janez in mama Marija. Njegova ljubezen ga je 
stala življenja, on pa je vse ljubil in je vsakemu odpustil. Nič ni 
zameril, nič ni ohranil kot grenkobo, kot žalost, kot bedo odnosa. 
Njegova smrt je bila žrtev iz popolne in neskončne ljubezni, zato 
ni imela nobene moči nad njim. Tretji dan je vstal. Noro! Kaj vse 
je Jezus naredil, da bi dokazal, kako te ima rad.
Želim ti, da tvoje življenje dobi naslov »Rad živim« in da tega 
naslova ne bo odnesla vsaka sapa slabega razpoloženja, zapleta 
v prijateljskih odnosih, razočaranja nad seboj, starši ali prijatelji, 
temveč boš spoznal(a) svoje življenje v tisti resničnosti, ki je ne 
zamaje vsak veter, ampak ima trden temelj, zakoreninjen v tisti 
ljubezni, ki je Božja resničnost in dar.
Vabim te, da dopustiš, da se te vera dotakne v srcu, da vstopi v 
tvoje mišljenje, v tvoje ravnanje. Če si se doslej bolj ali manj 
učil(a) verske resnice, je sedaj več kot primerno, da jih okusiš. 
Prepusti se skrivnostnemu dogajanju, ki te želi popeljati v bližino 
Boga. Tam se zgodi, da lahko rečeš: »Rad živim!«

ŽUPNIJA Sv. Martina – LAŠKO 
Aškerčev Trg 3, 3270 Laško, Slovenija; tel: 03 573 14 30 
e-pošta: zuplasko@siol.net, internetna stran: www.zupnijalasko.si 
 

Vpisna prijavnica za otroka 
VEROUČNO LETO 2018/19 

 
podatki o otroku 
 
 

priimek in ime otroka: 
 

 
 

razred: 
 

 

 
 

 

šola: 
 

 

 

datum rojstva: 
 

 
 

 

kraj rojstva: 
 

 

 

datum krsta: 
 

  

župnija krsta: 
 

 

 
podatki o starših 
 
 

priimek in ime očeta otroka: 
 

 
 
 

 

priimek in ime matere: 
 

 
 
 

 

dekliški priimek: 
(če sta poročena) 

 
 
 

 

datum cerkvene poroke: 
 

 
 

 

župnija poroke: 
 

 
 
 

 

poln naslov: 
 

 
 
 

 

poštna št.: 
 

 
 
 

 

pošta: 
 

 
 
 

 

telefon: 
 

 
 
 

 

e-pošta: 
 

 
 
 

 
S podpisom dovoljujem obdelavo osebnih podatkov za versko dejavnost. 
 
 
                                                                                                    podpis staršev: _______________________________________ 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Spoštovani starši! Za osvežitev in točnost podatkov izpolnite (Čitljivo! Tudi datum in župnijo krsta) to prijavnico v celoti. Podatki 
bodo uporabljeni za namene verouka in za pastoralno delovanje župnije.  
 
Prijava k verouku, za vse razrede, bo potekala: sre., čet. od 15.00 – 17.00 (5. in 6. september). Prijava bo 
potekala v veroučni učilnici. S seboj prinesite podpisano spričevalo! 
 

 
RAZRED/katehet DAN URA 
1. RAZRED 
Brigita Kovač, kat. PON 16.45 – 18.00  
2. RAZRED  
Alenka Slapšak, kat. ČET 16.30 – 17.45 
3. RAZRED 
Klemen Jager, dhp PON 16.30 – 18.00 
4. RAZRED 
Klemen Jager, dhp ČET 15.00 – 16.30 

5. RAZRED 
Rok Metličar, žpk PET 15.00 – 16.30 
6. RAZRED 
Alenka Slapšak, kat. ČET 15.00 – 16.30 

7. RAZRED 
Klemen Jager, dhp PET 14.30 – 16.00 
8. RAZRED 
Klemen Jager, dhp PON 15.00 – 16.30 

9. RAZRED 
Klemen Jager, dhp PET 16.00 – 17.30 
 

 

 
 
 
 
 
Verouk bo potekal vsakih štirinajst dni po dve šolski uri 
skupaj. V primeru spremembe urnika bomo otroke 
obvestili pri veroučni uri in v župnijskih oznanilih. 
 
Veselimo se novega veroučnega leta, ki je pred nami in 
vas z veseljem pričakujemo! 

Prijava k verouku za vse razrede bo v sredo  in četrtek (5. 
in 6. september), od 15.00 – 17.00. Potekala bo v veroučni 
učilnici. S seboj prinesite podpisano spričevalo!

Verouk bo potakal po naslednjem razporedu:
1. RAZRED 
kat. Brigita Kovač,  PONEDELJEK 16.45 – 18.00 
2. RAZRED 
kat. Alenka Slapšak, ČETRTEK 16.30 – 17.45
3. RAZRED
dhp Klemen Jager,  PONEDELJEK 16.30 – 18.00
4. RAZRED
dhp Klemen Jager,  ČETRTEK 15.00 – 16.30
5. RAZRED
žpk Rok Metličar, PETEK  15.00 – 16.30
6. RAZRED
kat. Alenka Slapšak, ČETRTEK 15.00 – 16.30
7. RAZRED
dhp Klemen Jager,  PETEK  14.30 – 16.00
8. RAZRED
dhp Klemen Jager,  PONEDELJEK 15.00 – 16.30
9. RAZRED
dhp Klemen Jager,  PETEK  16.00 – 17.30


