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Maše v prihodnjem tednu
7.00: živi in + farani
9.00: + Avguštin ŽIKOVŠEK
         + Ludvik VERBOVŠEK
10.30: + Dolfi, vsi + MIKŠE in GREŠAK
           + Ivanka KRAJNIK, 10. obl., in mož Karl
PONEDELJEK, 21.1., sv. Neža (Agnes), devica, mučenka
7.30: + Anton LEGAT, Neža in Leopold VRDEV
          + Adolf ZALOKAR, obl.
TOREK, 22.1., sv. Vincencij, diakon., mučenec
18.00: + Anton CIRAR, 30. dan
           + Neža in Jakob OJSTERŠEK
           + Štefan PADER- zadušnica
SREDA, 23.1., sv. Henrik Suzo, duh., dominikanec
7.30: + družina POŽLEP, vsi živi in rajni
          + Amalija OJSTERŠEK
15.00 sv. maša, nato pogreb + Majda HRASTNIK 
                                                               (Skudnšek)
ČETRTEK, 24.1., sv. Frančišek Saleški, škof, c. uč.
9.30: Dom starejših Laško
18.00: zahvala za 90 let življenja  in priprošnja 
            + Martin TOPOLE, 8. dan
PETEK, 25.1., Spreobrnitev apostola Pavla
7.30: za spreobrnjenje najtrdovratnejših grešnikov
18.00: + Marija JAKOPIČ, obl., in Jože
            + Ivo STOPAR, 8. dan
SOBOTA, 26.1., sv. Timotej in Tit, škofa
18.00: + Peter ŠKORJA, 4. obl., in rodbina ŠKORJA
            + Marija KOVAČ, 1. obl.
            + Janez PUŠNIK, obl., in Jože
3. NEDELJA MED LETOM, 27.1., nedelja SP
7.00: živi in + farani
9.00: + družine BRLOGAR in Ivan GOLUB
            + Stane ROPRET
10.30: + starši, brata, tri sestre ZORKO, starši in
             dva brata LONČAR
           + Majda HRASTNIK (Skudnšek), 8.dan

Tvoja desnica, Gospod, je mogočna (2 Mz 15,6)
Pobudo za obhajanje Tedna molitve za edi-
nost kristjanov je pred 110 leti (1908) dal Božji 
služabnik p. Paul Wattson, anglikanski redovnik iz 
Marylanda (ZDA). Na severni polobli obhajamo 
teden molitve od 18. do 25. januarja. P. Wattson je 
izbral teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla. 
Po rimskem koledarju so namreč v tistem času 18. 
januarja praznovali Sedež apostola Petra, 25. janu-
arja pa je praznik Spreobrnitve apostola Pavla. 
Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinos-
ti osrednje mesto molitev. To pomeni, da edinost 
ne more biti preprosto sad človeškega delovanja. 
Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo 
je »izdelati«, niti ne moremo odločati o njeni ob-
liki in času, ko bo uresničena, ampak si jo moramo 
pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati 
prostor delovanju Svetega Duha in mu zaupati. Ed-
inost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki ne 
bi imel korenin v molitvi. Molitev je srce celotne 
ekumenske poti in mora ostati v središču. Tako je 
zapisal papež Benedikt XVI.
Tudi Slovenija – skupaj z mnogimi drugimi narodi 
Srednje in Vzhodne Evrope – je pred četrt stoletja 
doživela osvoboditev od ideološkega nasilja ko-
munizma. Tudi tu je bila na delu »mogočna Božja 
desnica«. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. janu-
arja pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in pro-
sili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in 
ljubezni«.                                  dr. Bogdan Dolenc
------------------------------------------------------------
V nedelja 27. januarja bo v laškem svetišču eno 
uro pred jutranjo sveto mašo, nato pa med obema 
mašama “mini svetopisemski maraton”. Cerkev je 
med drugim znana tudi kot tekač na dolge proge. 
Tudi Marija  je v Betlehemu vse besede angelov, ki 
jih je slišala od pastirjev, ohranila in jih premišljevala 
v svojem srcu (Lk 2, 18-19). Skušajmo jo posnemati.

Tisti čas je bila svatba v Kani 
Galilejski…
»Vina nimajo.« …ko je 
starešina pokusil vodo, ki je 
postala vino,... …ti pa si do-
bro vino prihranil do zdaj.«



V mesecu januarju smo vajeni tudi statistik, ki 
odražajo pogled na minulo leto z nekega posebnega 
vidika. Ob njih lahko najdemo nekaj odgovorov na 
vprašanje kako smo preživeli leto, ki se je izteklo.  
Ob statistiki se mi zastavlja temeljni vprašaj, kako 
je Bog zadovoljen z mano / z nami? Nanj mi ne 
odgovorijo številke, za ta odgovor moram vprašati 
svoje srce. Tisto kar njemu šepeta pa pravimo vest.  
S številčnimi podatki je kakor z grško boginjo  The-
mis (Justitia), ki jo upodabljajo z zavezanimi očmi, 
z mečem in tehtnico v roki, ki skrbi za red in po-
pravlja, kar je pokvarila Adikia (krivica). Vendar pa 
svetopisemsko načelo pravičnosti globlje poudarja 
zvestobo Božji postavi. V evangelijih najdemo ve-
liko močnejšo misel na odrešenje, usmiljenje in lju-
bezen. Vse to prinašajo zakramenti. Če jih opazu-
jemo s tega vidika, je vsak zakrament neprecenljivi 
dar, ki ga, če se ustavljamo samo pri številkah celo 
osiromašimo v svoji vsebini. V tem duhu berimo 
tudi statistične podatke.

Podeljeni zakramenti in zakramentali v 
nadžupniji Laško v letu 2018

Sveti krst
Krščevanje je Jezus naročil učencem po vstajenju 
od mrtvih: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in 
na zemlji, Pojdite torej in naredite vse narode za 
moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli 
sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse 
dni do konca sveta.« (Mt 28,18-20)
Sveti krst je prvi in najpomembnejši zakrament, ki 
izbriše izvirni greh in podeli Božje življenje. Pri 
krstu je krščenec sprejet v katoliško Cerkev in lah-
ko prejeme tudi druge zakramente. Najpogosteje se 
za krst odločijo straši, ki prinesejo otoka v cerkev 
k duhovniku, lahko pa se da krstiti tudi odrasel 
človek, ki hoče stopiti na pot vere in odrešenja.
Med obredom svetega krsta Bog sprejme otro-

ka med vernike, starši in botri pa se zaobljubijo, 
da bodo novega člana vesoljne Cerkve vzgajali v 
krščanskem nauku, da se bodo z njim udeležili svete 
maše in ga vpisali k verouku. Pred krstom morajo 
izpovedati svojo vero, če pa je krščenec odrasel, to 
stori sam.
V minulem letu 2018 je bilo v nadžupniji Laško 29 
krstov: 16 fantov, 13 deklic. 7 otrok je bilo rojenih 
v cerkveno sklenjenih zakonih, 20 nezakonskih, 2 
civilnozakonska. Rojstva oziroma krsti v preteklih 
desetletjih: leta 2008 je bilo 48 krstov; leta 1998 je 
bilo 53 krstov; leta 1988 je bilo 75 krstov; leta 1978 
je bilo krščenih 73 otrok; leta 1968 je bilo 87 krstov.
Poroke
»Krščanska poroka mi je dala nekaj, kar je odločil-
no prisostvovalo, da sva se zanjo odločila – božjo 
obljubo, da bo z nama in da naju bo spremljal, na 
naju pazil … In če si kristjan, ki v to veruješ, je lažje. 
Močan je zakrament zakona. In kako se dejansko 
trudiva živeti krščanski zakon?
Bogu dovoliva, da je del najinih življenj in mu jih 
prepuščava. Vnašava molitev v vsak del najinega 
življenja. Skupaj moliva. Hodiva k maši. Drug druge-
ga vedno pokrižava v slovo … In to naju res močneje 
povezuje.« Agata H.
Leta 2018 se je v nadžupniji Laško poročilo 11 parov. 
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2008 se je v 
nadžupniji Laško poročilo 9 parov; leta 1998 se je 
poročilo 21 parov; leta 1988 se je poročilo 21 parov; 
leta 1978 je bilo poročenih 27 parov; leta 1968 je 
bilo poročenih 42 parov.
Omenjeni podatki iz krstne, pogrebne in poročne 
knjige nas vodijo k odgovornemu poslanstvu oznan-
jevanja evangelija.
V letu vseživljenjske kateheze se bomo še vrnili k ra-
zlagi in podeljevanju zakramentov in zakramentalov 
Krščanski pogreb
Smrt brata ali sestre v krščanski skupnosti ne priza-
dene le družine pokojnika, temveč celotno občestvo. 

Pokojnemu, ki nas je zapustil, se Bog ne razodeva 
več v znamenjih, temveč iz obličja v obličje. Zato 
se skupnost bere ob slovesu vsakega člana. Ob 
pogrebu obhaja Kristusovo velikonočno skrivnost 
in moli, da bi rajni s Kristusom prešel iz smrti v 
življenje. Z molitvami izpovedujemo, da ostajamo 
povezani z rajnimi po Kristusu, ki nas združuje.
V letu 2018 je bilo v nadžupniji Laško pokopanih 
70 faranov, 27 moških, 43 žensk.
Najstarejši moški je bil Stane Ropret, star 93 let, 
najstarejša ženska je bila Marija Kovač, stara 97 
let.
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 6 
rajnih, 7 jih je prejelo sv. bolniško maziljenje, 2 sta 
redno prejemala zakramente, 18 jih je prejemalo 
sv. zakramente do bolezni; 4 občasno; 3 so umrli 
nagle smrti; za 30 domači niso imeli podatka, kdaj 
so nazadnje prejeli zakrament sprave, obhajila ali 
bolniškega maziljenja (niso poskrbeli).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih de-
setletjih: leta 2008 je bilo cerkveno pokopanih 56 
faranov; leta 1998  62 faranov; leta 1988  72 far-
anov; leta 1978  74 faranov; leta 1968  66 faranov.

Kako ravnati ob smrti?
Ko se izteče zemeljsko življenje, krščanska na-
vada veleva, da pokojniku izkažemo primerno 
spoštovanje in pozornost. Prav je, če je le mogoče, 
da se družina zbere k skupni molitvi. Za obisk 
duhovnika ob bolniku poskrbimo še za čas njegov-
ega življenja. Če je prilika in od nastopa smrti 
še ni minilo 30 minut, lahko pokličete duhovni-
ka, da opravi pogojno maziljenje in poslednje 
priporočanje. Nato naj svojci, osebno, o smrti 
obvestijo župnika. Župnik ali duhovni pomočnik 
zbere podatke, ki so potrebni za vpis v mrliško 
knjigo. Skupaj pripravijo osmrtnico in se dogovo-
rijo o dnevu, uri in načinu pogreba. Župnik nato 
poskrbi za objavo smrti na župnijski oglasni deski.


