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Maše v prihodnjem tednu 
25. NEDELJA MED LETOM, 20. 9.       krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
               za duhovnika Janeza KALANA in Ivana
               PAJKA
ob 9.00: za + Amalijo SENICA, 1. obl. in Jožeta
ob 10.30: Bogu v zahvalo za srečno operacijo
ob 15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 21. 9., sv. Matej, evangelist
Ob 7.30: za + družine VODIŠEK, DERNAČ, 
               BEZGOVŠEK in JUVAN
            za + Natašo SOVINC
               za + Franca PEČNIKA
               za + Cilko LUBEJ
TOREK, 22. 9., sv. Mavricij, mučenec
Ob 15.00 pogrebna maša in ob 16.00 pogreb +  Jožka 
                   REZCA
ob 19.00: za + starša Ivana in Ano ter brate in sestre CEPUŠ
              za + Petra BOLČINA

molitveno srečanje za duhovne poklice po maši
SREDA, 23. 9., sv. Pij, redovnik
Ob 7.30: za + rodbino ULAGA (Rifengozd) 
                 za + Ivanko LIPOVŠEK
               za + Milko GUNZEK

celodnevno čaščenje pri Sv. Marjeti - Rimske Toplice
ČETRTEK, 24. 9., Anton Martin Slomšek, škof 
Ob 19.00: za + starše, brata in sestro KLINAR, obl. (Rifengozd)

              za + Viktorijo GAŠPERŠIČ (2. obl.)
                  za + Hildo OJSTERŠEK
PETEK, 25. 9., sv. Sergij Radoneški, menih
Ob 7.30: za + Marijo MAČKOVŠEK, 2. obl., Staneta, 
                Frančiško in Leopolda PRIVŠKA
          za + dva Mihaela HRASTNIKA in rodbino MAJCEN
ob 19.00: za + Pavla ŠKORJA

celodnevno čaščenje v Šmiklavžu nad Laškim

bru

SOBOTA, 26. 9., sv. Kozma in Damijan, mučenca
Ob 18.00 ŠMIHEL: v zahvalo ob obletnici poroke
                                        za +Martina in Cirila BELEJA

po maši koncert ob 15. letnici delovanja cerkvenega 
pevskega zbora ZARJA

po koncertu procesija z lučkami
26. NEDELJA MED LETOM, Šmihelska in 
Slomškova nedelja, 27. 9.
Ob 7.00 Sv. Mihael: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Cvetko PINTER, 10. obl.
ob 10.30 Sv. Mihael: za + Franca DEŽELAKA, 
                                   obl., Marijo in Cirila
                                   za + Majo NOVAK

Birmanec je odgovoril: Amen!« «Mir s teboj!« so bile besede 
birmovalca, ko je birmancu nato podal desnico. Birmančeve 
pa: »In s tvojim duhom.« To so resnično veliki trenutki, 
izrečeni med bogoslužjem, ob prepevanju mladih in spremljavi 
priložnostnega orkestra. Lepota, ki je bila čutena v tolikih odten-
kih pa nam po končani slovesnosti zastavlja še mnogo vprašanj. 
Ali to za birmance pomeni slovo od verskega udejstvovanja? 
To bo pokazal čas, kot kaže Jezusova prilika o sejalcu, ki je se-
jal obilico semena. Kakor je tudi nekatero tisto seme padlo kraj 
pota, med kamenje ali med trnje, drugo pa na izorano zemljo, 
in obrodilo sad, tako bo tudi s temi birmanci. A kot pravi neka 
duhovna pesem: Ni cvetja brez trnja, še ga bom bral in zrnja brez 
plev ni, a še bom sejal…, tako tudi mi stopamo v novo šolsko 
veroučno leto in z novimi skupinami naproti Gospodu.
Te zapisane besede niso zgolj tolažba, še manj poročilo. So ve-
lika potreba, da jih položim pred Gospoda v času, ko imamo 
v župnijah, ki jih oskrbujemo, molitvene dneve. Kako dobro 
je o njih razmišljati pred Gospodom. Šele, ko nemoč dvoma 
o pravšnosti pastoralnih dogodkov polagam pred Gospoda, 
začutim moč Gospodu izročati vse življenjske korake. V zadn-
jih letih je vse več tišine molivcev pred Najsvetejšim; to mi daje 
veliko misliti. Smo pred Gospodom zato da vzpostavljamo živ 
odnos med našim ravnanjem, našimi deli in našimi miselnim 
svetom. Kako čisto druge dimenzije dobiva vse, če jih pred Gos-
podom ubesedimo in jih položimo v »Božje dlani«. Šele takrat 
lahko rečemo: S teboj, Gospod, dokler boš želel in kakor boš     
želel.                                                                                          Rok M.
,

Ob tem veselju naj omenim misel, ki mi je zaposlovala v teh 
dneh. Odkar sta bila prejšnja zvonova med drugo svetovno vo-
jno odpeljana, sta v zvoniku ostala dva skoraj nič uporabljena 
kemblja, kot nemi priči velike bolečine naših prednikov, kot v 
trdo kovino zgoščene neizjokane bolečine vseh, ki so za zvo-
novi žalovali, posebej še v teh krajih, saj so bili novi zvonovi 
postavljeni v zvonik tik pred drugo svetovno vojno. Po sedmih 
desetletjih smo ponovno lahko vstavili te kemblje v nove zvo-
nove, da bi z njih zvokom omehčali vse gorje med in po vojnih 
grozot, darovali Gospodu žlahtno daritev odpuščanja, sprave in 
trdne medsebojne ljubezni.      (iz pozdravnega nagovora škofu)



18. in 19. september, dneva celodnevnega čaščenja 
Najsvetejšega

Dva dneva sta v Laškem namenjena pred Gospoda prinašati vso 
mariborsko metropolijo in vso slovensko Cerkev. Koliko časa 
lahko ob vseh obveznostih posvetim za Gospoda? Živo se spo-
minjam v teh dneh poplav leta 2011, ko se je vsa napovedana 
gneča sprevrgla v umirjene ure časa za molitev zaradi nenadnih 
okoliščin.
Takrat se je rodilo mesečno nočno čaščenje s prve sobote na 
nedeljo. Pobuda je bila pri posameznih ljudeh lepo sprejeta in 
je živa še zdaj. 
Letos predte, Gospod, prinašam nemir navala beguncev, ki so 
že prestopili tudi slovenske meje. Ta nemir je še bolj zaznati v 
vsem, kar rojeva pri ljudeh. Tako različna so občutja. Gospod, 
blagoslavljaj nas s svojim mirom in ljubeznijo do Tebe, ki v 
vsakem človeku vidiš globlje in dlje od naših človeških kalku-
lacij. Predte prinašam tudi vse, kar smo v minulem letu doživeli 
v laškem občestvu. Dogodki, ki so bili zadnji, so še najbolj sveži.
Blagoslov dveh novih zvonov pri Sv. Krištofu na Gramnu. 
Odslej bo imel ta majhen zvonik, katerega notranje stene 
dopuščajo samo dober meter in pol prostora, kar tri zvonove. 
Zdajšnja postavitev je bila že tik pred drugo svetovno vojno. 
Že takrat so najmanjši in tudi najstarejši zvon, ki tehta nekaj 
več kot 60 kg, namestili v lino zvonika. Ta je tudi edini ostal v 
zvoniku po odvzemu zvonov med drugo svetovno vojno. Mi-
nulo nedeljo smo v zvonik »potegnili« dva zvonova: večjega, 
163 kg (glas “D”) z napisom Sveti Krištof, prosi za nas! so 
vlekli možje, srednjega, 96 kg (glas “F”) z napisom Sveta 
Marija, prosi za nas! pa nežnejši spol. Ob škofu dr. Stanislavu 
Lipovšku so poleg nas, domačih treh duhovnikov iz Laškega, 
somaševali: Iztok Hanžič, župnijski upravitelj Sv. Lenarta nad 
Laškim in Šentruperta, Stanko Domajnko, župnik pri Sv. Jedrti 
nad Laškim in Ornik Franc, župnik na Dolu pri Hrastniku. Na 
slovesnosti se je zbralo lepo število domačih faranov, še posebej 
pa iz vasi Strmca.
Ob blagoslovu smo slišali škofove besede, da smo Bogu 
hvaležni za naša nova zvonova in kličemo Božji blagoslov na 
vse, ki bodo poslušali pesem zvonov. Ta pesem je čudovita: 
včasih nam oznanja radost in mir (božični zvonovi); drugič z 
nami joče, nas tolaži in oznanja vero v posmrtno življenje (po-
greb); zopet drugič je polna veselja in upanja (velikonočni zvo-
novi). Nova zvonova nas bosta vabila k molitvi in bogoslužju, 

ki je prvi vir duhovnega življenja. Zato se veselimo in prosimo 
Boga, da bi pesem zvonov vedno odmevala v naših srcih in nas 
vabila k ljubezni do Njega in do bližnjih, pa tudi k ljubezni do 
domače zemlje.
Nato je škof s sveto krizmo naredil na zvonova  znamenje križa 
in nadaljeval: »Zaupno te prosimo, blagoslovi ta zvonova na 
čast Svetemu Krištofu in Sveti Mariji, Kraljici miru, ki jih danes 
slovesno izročamo v sveto službo.
Naj se njihova pesem vključuje v hvalnico vsega stvarstva
in nam oznanja mir in radost,
veselje in upanje tvojega kraljestva.
Daj, da bomo poslušali njihov glas,
ko nas bosta vabila k molitvi in bogoslužju.
Naj njihova pesem budi našo vero in pripravljenost,
da bomo živeli evangelij in ga oznanjali vsemu stvarstvu.
Pesem zvonov naj odmeva v naših srcih,
da bomo gradili svet edinosti, miru in ljubezni.
Tudi v preizkušnjah in trpljenju
naj nas utrjuje v prepričanju, da tistim, ki Boga ljubijo,
vse pripomore k dobremu.
Tako bosta nova zvonova naša zvesta spremljevalca na poti 
življenja, nekoč pa glasnika večnega življenja,
ki nam ga daješ po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.«
Preden sta bila zvonova dvignjena v zvonik pa nam je starosta 
Strmce, Jože Hrastnik, zaigral melodijo pritrkavanja. Njegov 
spomin sega še v čase velikega veselja ob pridobitvi prejšnjih 
zvonov, pa tudi žalosti, ko so zvonova odpeljali.
Besede pozdrava člana gospodarskega sveta, Janeza Hrastnika, 
ki si je zelo prizadeval za realizacijo te želje po novih zvonovih, 
so bile zgoščenka spominov in veselo upanje po tem dogodku. 
Po dvigu zvonov v zvonik smo se odpravili k mašni daritvi.
Odslej so v zvoniku spet trije zvonovi. Delo pa še zdaleč ni 
zaključeno. Čaka nas še elektrifi kacija zvonjenja in komuni-
kacija, ki bo omogočila, da bomo lahko zvonove, še posebej ob 
pogrebih, vklapljali na daljavo. 
Neposredna bližina laškega pokopališča in čudovita lega 
podružnice Svetega Krištofa bo omogočala, da bomo lahko z 
zvonovi še posebej povezani, ko nas bodo spremljali k zadnjemu 
počitku. Tudi to je eden izmed razlogov, da si upamo planirati 
elektrifi kacijo zvonov, zavedajoč se, da bo moč zbrati sredstva za 
kritje teh stroškov.  

Vsem dobrotnikom, ki ste že darovali po svojih močeh, se 
za dar prav lepo zahvaljujem. Prav tako želim izreči zahvalo 
vsem, ki ste pripravili vse v zvoniku in vsem, ki ste se trudili 
s pripravo slovesnosti: s hrano, pijačo, pecivom. Prijazna 
postrežba, ki smo je bili deležni, nam je globoko vtisnila v spo-
min čudoviti nedeljski popoldan. Prepričan sem, da nam bodo 
številni drobni dogodki, ki so se nizali pri tej slovesnosti, ostali 
še dolgo v lepem spominu.

------------------------

Birma, dogodek ali slovo 
37 birmancev iz župnij, ki jih pastoralno oskrbujemo je v ne-
deljo 13. septembra po rokah škofa dr. Stanislava Lipovška 
prejelo darove Svetega Duha. Ob polaganju rok je škof molil:
Predragi, prosimo vsemogočnega Boga Očeta,
naj nad te svoje posinovljene otroke,
ki so bili pri krstu prerojeni za večno življenje,
dobrotno razlije svojega Duha, ki naj jih potrdi z obiljem svo-
jih darov in jih po svojem maziljenju naredi še bolj podobne 
božjemu Sinu Kristusu.
(Z iztegnjenimi rokami je škof birmovalec molil)
Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
te svoje služabnike si pri krstu prerodil 
iz vode in Svetega Duha Tolažnika;
podeli jim duha modrosti in umnosti,
duha sveta in moči,
duha vednosti in pobožnosti;
napolni jih z duhom Božjega strahu.
Po Kristusu našem Gospodu.
Birmanski dan ni bil samo enkratni dogodek, ampak »krona« 
slovesnosti, ki so se strnile v ta dan. Po zaključku veroučnega 
leta so bili birmanci, pod vodstvom kaplana Klemna in mladih 
iz župnije, na duhovnih vajah pri Svetem križu nad Šoštanjem. 
Ta nekajdnevni program jih je združeval in povezoval z vse-
binami naše vere. Prvi petek v septembru pa smo začeli z de-
vetdnevnico. Devet večerov smo se zbirali ob oltarju in med 
mašno daritvijo prosili za darove Svetega Duha. Bogoslužje 
teh dni so zavzeto sooblikovali s pesmimi tudi mladi. Med 
devetdnevnico se je z birmanci srečal tudi birmovalec, celjski 
škof Lipovšek. Vsa priprava nas je pripeljala k dnevu, ko so 
mladi stopili pred škofa in bili na čelo zaznamovani s sveto 
krizmo. Škof je na vsakega ob položitvi roke na glavo poklical 
njegovo ime in izrekel: Sprejmi potrditev - dar Svetega Duha. 


