
Začetek, sredina, konec?

Cerkev v Sloveniji v letu 2015 z veseljem sprejema začetek 
duhovniške poti dvanajstih od Gospoda poklicanih, posvečenih 
in poslanih za delo Božjega kraljestva; število dvanajst pred-
stavlja dvanajst Izraelovih rodov, a tudi dvanajst apostolov. De-
vet je škofi jskih: pet iz ljubljanske nadškofi je, po eden je iz mari-
borske nadškofi je ter koprske in murskosoboške škofi je. Štirje 
so iz redovnih skupnosti: jezuit, minorit, kartuzijan in kapucin. 
Večina jih prihaja iz delavskih ali delavsko-kmečkih družin; le 
trije so iz mestnih župnij, ostali iz domačih podeželskih. Polovi-
ca je prvorojenih, dva novomašnika sta iz številčnejših družin:v 
eni je pet, v drugi štirje otroci. Kar nekaj novomašnikov ima v 
sorodstvu duhovnika ali redovnico.
Upokojena profesorica Berta Golob jim je, vsakemu posebej, 
zapisala življenjsko vodilo z naslovom Novomašniku:
Svetišče bodi,                              Preveč nikar
živ oltar                                        ne pričakuj,
in vsem in vedno                        le moli, vztrajaj
božji dar.                                      in praznuj.
                                Od tu naprej
                                je strma pot,
                                a blagoslavlja jo
                                Gospod.

Lani (2014) je bilo sedem novomašnikov, predlani (2013) ena-
jst, pred tremi leti (2012) sedem, še leto nazaj (2011) devet. 
Sredina. Pri podelitvi zlatih, srebrnih in bronastih medalj, je 
stopnička v sredini določena za zmagovalca, na njegovi desni 
pripada stopnička srebrnemu in na nasprotni strani bronas-
temu. To so večinoma mlajši tekmovalci in tekmovalke. A pri 
Gospodu ni tako, saj zlatomašniki (50), biseromašniki (60) 
diamantomašniki (65) železomašniki ali rubinomašniki (70 let) 
v duhovniških vrstah pridejo na vrh, na najvišjo stopničko. Le-
tos jih je šestindvajset v sredini, na najvišji stopnički: petnajst 
zlatomašnikov, sedem biseromašnikov, dva diamantomašnika 
ter dva železo ali rubinomašnika.
S srebrom v laseh in služenju Gospodovemu oltarju je osemna-
jst duhovnikov, od teh so trije iz ljubljanske nadškofi je, dva iz 
mariborske nadškofi je, trije iz celjske, dva iz koprske, eden iz 
novomeške,  šest jih je iz redovniških vrst. Kot pika na i –ju je še 
sedanji murskosoboški škof.

Začetek, sredina, konec? So novomašniki začetek? So 
srebrnomašniki sredina? So zlatomašniki, biseromašniki, 
diamantomašniki, železo ali rubinomašniki konec? Odgovor ni 
preprost. Lahko je določitev začetka, sredine in konca resnična, 
lahko ni, saj Gospod spreminja konec v začetek, začetek v konec, 
sredino v začetek ali konec…
Začetek, sredina ali konec duhovniške poti?  Je na njej ljubezen 
do Tebe? Gospod, Ti vse veš, Ti…(prim. Jn 21,17b)
Gospod, Ti si jih poklical, jih posvetil in poslal. Naj bodo v blago-
slov Cerkvi in našemu slovenskemu narodu. Naj obrodijo sad, ki 
ostane za večno življenje (prim. Jn 15,16). Samo Ti imaš besede 
večnega življenja (prim. Jn 6,68b), ker si vstajenje in življenje! 

V naši pastoralni enoti Laško-Rimske Toplice-Šmiklavž 
se v mesecu juliju veselimo v župniji Sv. Miklavža zlate maše 
rojaka p. Leopolda Grčarja, na dan posvetitve apostolov Petra in 
Pavla pa v Laškem srebrne maše duhovnika Petra Marčuna. 
Obe slovesnosti imata v sebi eno veliko željo in namen molitve 
za nove duhovne poklice. 19. julija se bomo z zahvalno mašo 
pri sv. Miklavžu zahvaljevali z zlatomašnikom, p. Leopoldom, 
ki je luč sveta uzrl v vasi Lože, pod mogočno skalno zaveso. 
Večina redovnega življenja je kot redovnik frančiškan preživel 
ob brezjanski Mariji Pomagaj. V Marijino življenje in delo se je 
poglobil tudi kot znanstvenik. V slovenskem prostoru je še pose-
bej poznan na področju jaslic.
S srebrnomašnikom Petrom pa bomo praznovali v laškem 
svetišču 29. junija ob 19.00. Zahvalno sveto mašo bo z letošnjimi 
srebrnomašniki celjske škofi je daroval škof ordinarij Lipovšek.

PASTORALNI NAČRT - ŽIVA OBČESTVA

Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bomo z novo 
apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni 
veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, 
da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni. Sodobna vizija 
župnije je župnija skupnosti občestev. Župnija je prostor, kjer ta 
občestva živijo in delujejo v skupni duhovni blagor, hkrati pa ji 
prinašajo svežega duha.  V malih občestvih ni anonimnosti, drug 
drugega zares doživljamo, pričevanje vere je pristnejše, molitev 
postaja doživetje edinosti v malih občestvih se dogaja izkušnja 
prve Cerkve. Gotovo si vsi želimo takih skupin, kjer bomo lahko 
taki, kot smo; kjer bi bilo veselje, mir, ljubezen; kjer bi lahko o 
svoji veri ne le govorili, ampak predvsem živeli to, kar verujemo. 

Tako bomo ustvarjalno sodelovali in celostno osebno rasli. 
Kot župnija vidimo, da sodelujemo na vseh ravneh: pri treh 
pevskih zborih, pastoralnem svetu, gospodarskem svetu in v 
posamičnih akcijah in aktivnostih v župniji kot so: čiščenje in 
krašenje svetišča, pogostitve ob raznih slovesnostih, postavitev 
oltarčkov za telovsko procesijo, obhajanje lepih nedelj na 
podružnicah, ob srečanju zakoncev in jubilantov, priprava in 
izvedba oratorija. Pri svetih mašah sodelujejo tudi veroučenci. 
Župnijo doživljamo kot živo občestvo. Preko društva Koral 
se izvajajo številne dramske uprizoritve. Pri  posameznih ak-
tivnostih se bomo še naprej organizirali v skupine, ki bi lahko 
kasneje prerasle v občestva. To velja še posebej za bralce Božje 
besede in krasilce svetišča. Tukaj je potrebno vključevati nove 
sodelavce, da bi lahko aktivnost župnijskega življenja nadalje-
vali. Z naselitvijo več duhovnikov v Laškem, smo praktično 
postali pastoralna enota treh župnij. Povezovanje med njimi 
in poudarki tudi na skupnih projektih bodo morali biti zelo v 
ospredju. Župnije v soupravi živijo zaradi odsotnosti stalnega 
duhovnika svojevrstne pastoralne prijeme. K vzpodbujanju 
aktivnosti mora prispevati tudi župnija, ki ima v svoji sredi več 
duhovnikov. 
V pastoralnem načrtu naše župnije smo si zastavili nekaj 
ciljev. Pripraviti druženje za pevce kot organiziran izlet. Pevci 
se tako med seboj bolje spoznajo in so kasneje pripravljeni 
na skupno sodelovanje v okviru župnijske slovesnosti. Ro-
manje na Brezje na predvečer Marijinega praznika. Poživili ga 
bomo z množično udeležbo na romanje. To lahko dosežemo 
z intenzivnejšim oglaševanjem npr. na oglasni deski in v 
Župnijskem listu. Med samo potjo se romarji med drugim 
posvetijo petju Marijinih pesmi in molitvi. Krašenje našega 
svetišča že sedaj poteka po ustaljenem redu. V bodoče se 
bomo še dodatno potrudili in pripravili tedenski seznam kra-
sitve. Organizirali bomo delavnico krašenja cerkve. S svojo 
udeležbo na tem tečaju pa si lahko pridobimo dodatno znanje, 
ki ga bomo uporabili  pri krašenju našega svetišča.
Vidimo, da živa občestva rastejo iz molitve in evharistije. Če 
nismo močno zakoreninjeni v Bogu in ne pijemo iz studencev 
odrešenja, bomo na poti sprememb omagali. Zato bodimo 
del živih občestev v župniji in se skupaj z njimi duhovno bo-
gatimo. V vsem pa lahko vedno naredimo samo eno, da se 
vsak dan vprašamo: »Kaj lahko danes storim, da bi ljudje po 
srečanju z menoj bili bolj srečni in srečali Boga?« Lili in Katja



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, 21. 6.     krstna nedelja
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Alojzijo DEŽELAK, 10. obl.
                za + Alojza KLINARJA iz Mulence
ob 10.30: za + Franca PENIČA
PONEDELJEK, 22. 6., sv. Janez in Tomaž, mučenca
Ob 7.30: za + Matija in Frančiško DEŽELAK, obl.
               za + starše Marijo in Alojza ROMŠAK
               za + Berto ŠTUBELJ (obl.)
TOREK, 23. 6., sv. Jožef, redovnik
Ob 19.00: za + Hildo OJSTERŠEK, 30. dan in moža Franca
            za + Franca ŠKORJA, Franca in Štefko  KLINAR
                 za + Majo NOVAK, 8.dan
SREDA, 24. 6., Rojstvo Janeza Krstnika
Ob 7.30: za +  Janeza KRAJNCA, Julijano in Ivanko (Tovsto)
                   za + Slavka VORINA, 5. obl. in sorodnike
                   za + Janeza KRAŠOVCA
ČETRTEK, 25. 6., sv. Viljem, opat; Dan državnosti
Ob 19.00: v spomin na dan vrnitve iz pregnanstva
                 za + Jožico KLEPEJ in moža Franca
PETEK, 26. 6., sv. Janez in Pavel, mučenca 
Ob 7.30: Bogu in Materi Božji  v zahvalo za varstvo pred strelo
            za ozdravitev notranjih ran in blagoslov
ob 19.00: za + Konrada ZEMLJIČA, Dragota 
              PIRINGER in + iz družine FRIDL
                za + Antona OJSTERŠKA, 30. dan
SOBOTA, 27. 6., sv. Ciril, škof
Ob 19.00: za + Zojo BUKOVŠEK, 1. obl.
                 za zdravje v družini
                 za + Andreja AŠKERCA, 20 obl. in 
                                          + iz družine AŠKERC
13. NEDELJA MED LETOM, 28. 6.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Mirka KODRUNA
ob 10.30: za + Romana, Anico GABERŠEK, 
starše Jožeta, Angelo in sina Francija MARINKO
             za + iz družin PESJAK, ALEŠ, PUŠNIK in JANČIČ

PONEDELJEK, 29. 6., sv. Peter in Pavel, apostola
Ob 7.00: za + Petra OJSTERŠKA (Valentiničeva)
ob 10.30: za + Petra in Pavla BOLČINA
ob 19.00: Bogu v zahvalo ob slovesnosti 
               srebrne maše 
                za + Pavla in Petra ŠKORJA
                za + Jerneja MAČKA, 8. dan
TOREK, 30. 6., sv. Oton, škof
Ob 19.00: Jezusu in Mariji v zahvalo za uslišano prošnjo
              za + Valentina VIDICA, 8. dan
SREDA, 1. 7., sv. Estera, svetop. žena
Ob 7.30:  za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA
                za + Roziko KRAJNC 
                za + Cilko LUBEJ
ČETRTEK, 2. 7., Ptujskogorska Mati Božja
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 19.00: za + Marjeto POSPEH
PETEK, 3. 7., sv. Tomaž, apostol  
Ob 7.30: za + Miroslavo HRASTNIK ter starše
ob 19.00:za + Karla ŠTRAUSA obl., v zahvalo za zdravje
               za + Izidorja BELEJA, 30. dan in Angelo
SOBOTA, 4. 7., sv. Urh, škof 
Ob 19.00: za + Karla DEŽELAKA, 24. obl. in 
                  ženo Justino
                  za + Franca in Marijo LEŠEK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
14. NEDELJA MED LETOM, sv. Ciril in Metod, 5. 7.
Ob 7.00: v zahvalo za 50 let življenja in sina Andreja
ob 9.00: za + Antona OJSTERŠKA, njegove 
              starše in starše MLAKAR
ob 10.30 za + Jasmino SINKAR
Zahvala za krašenje v juniju mestu Laško. V juliju 
čistijo in krasijo Gaberno, Lahomšek, Trojno in 
Ojstro.

ORATORIJ 2015
od 29. junija do 4. julija

Skoraj je pred nami oratorij. Nekaj mest je 
še prostih, čimprej se prijavite.


