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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 22. 11., KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Engelberto OJSTERŠEK
ob 10.30: za + Antona DROBNETA, 10. obl.
                 za + Cilko LUBEJ
Sv Katarina ob 10.30: za + Marijo (40 obl.) in Matija JAKOPIČ
PONEDELJEK, 23. 11., sv. Klemen I., papež 
Ob 7.30: za + Marico in Štefana CEGLEC, obl.
               in sorodnike
               za + starše PEČNIK in TISELJ
               za + Milko GUNZEK
TOREK, 24. 11., sv. Flora in Marija, mučenki
Ob 18.00: za + Slavico ŠON, obl. in Franca
                 v dober namen (Šoter)
                  za + Julijano KOLAR
             za + Dragota in Minko URANKAR ter sorodnike
SREDA, 25. 11., sv. Katarina Aleksandrijska, devica
Ob 7.30: za + Nežo BAUMKIRHER, njene starše,
               brate in sestre
               za + Nado GOLOB, 30. dan in mamo Zofi jo
               za + Silvestra in Amalijo HRASTNIK
ČETRTEK, 26. 11., sv. Leonard Portomavriški, redovnik
Ob 18.00: za + Simono ŠOBER, 11.obl., vse + iz druž. 
                   ŠOBER in FUNKELJ ter Janka BREČKA
               za + Janka LEVIČARJA, 2O obl., Nežo in 
                 Adama HRASTNIKA
PETEK, 27. 11., sv. Modest in Virgil, škofa
Ob 7.30: za + Adolfa, Marijo OJSTERŠEK in 
               stare starše (Radoblje)
ob 18.00: na priprošnjo Brezmadežne s čudodelno
                svetinjo in sv. Jožefa - v dober namen
                za + Stanislavo STARC, 30. dan
SOBOTA, 28. 11., sv. Katarina Laboure, vidkinja
Ob 18.00: za + Jožico  ULAGA
          za + Veroniko SELIČ, in Slavka VRBOVŠKA, obl.
               za +  Roka TERŠKA, 6. obl.

Zahvala za krašenje v novembru vasema Jagoče 
in Tovsto. V decembru čistita in krasita Brstnik 
in Rifengozd.

Naša župnija in TEDEN KARITAS

Približevanje ADVENTU pomeni hkrati tudi temelji-
to pripravo na vsakoletni TEDEN KARITAS,  ki ga 
zaključujemo s praznovanjem prve adventne nedelje. 
V tem času stečejo mnoge aktivnosti na škofi jski in 
tudi župnijski ravni, s poudarkom na dobrodelnosti in 
solidarnosti. 
       DOGODKI TEDNA V ŽUPNIJI
Po četrtkovi večerni maši (26. 11. 2015 ob 18.30 
uri) bo v učilnici župnišča, večer z dr. JOŽEFOM 
RAMOVŠEM, predstojnikom »Inštituta Antona 
Trstenjaka« iz Ljubljane. Je laični teolog z mag-
isterijem in doktoratom pri pokojnem dr. Antonu 
Trstenjaku.
Tematika večera je skrbno izbrana za pred-adventni 
čas. V središču zanimanja bo človek in vprašanje, 
kaj je najpomembnejše, da v življenju ozavestimo? 
Na voljo bo tudi njegova literatura. Ne zamudite 
enkratne priložnosti srečanja z gostom tega večera. 
Prisrčno vabljeni. 

V petek, dne 27. 11 .2015 pa se dobimo ob 9. uri na 
delavnici izdelave adventnih venčkov.
Odzovite se našemu povabilu v čim večjem številu. 

NEDELJA, 29. 11., 1. adventna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Ivana in Mihaelo SKALE
              za + Franca in Nežiko PUŠNIK, vse + 
              iz rodbin PUŠNIK in KOLAR
ob 10.30: za + Angelo BELEJ, obl. in Izidorja ter
                rodbino ALEŠ

NEDELJA KRISTUSA KRALJA 
Kristus, večni kralj neba, 

mora biti kralj srca!

V Laškem na to nedeljo z zahvalno sveto mašo pri 
sv. Katarini izražamo zahvalo Bogu za vse prejete 
darove minulega leta. Še posebej smo letos hvaležni 
za opravljeno odvodnjavanje ob cerkvi in nočno os-
vetlitev podružnice sv. Katarine. Po lanskih delih na 
tamkajšnjem ostrešju mežnarije in letošnji ponovni 
akciji, se prav lepo zahvaljujem vsem, ki ste samo-
stojno organizirali delo.



Starodavno župnijo, posvečeno svetemu Martinu, že 
vrsto let obiskuje tudi sveti Miklavž. V že ustaljeni na-
vadi nam pošilja pismo, ki ga tudi letos objavljamo v 
župnijskem listu.
Hkrati se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki ste s 
svojim delom, pripravo programa in drugimi deja-
vnostmi, vključeni in ustvarjalni sodelavci prinašanja 
dobrote med nas. 

DRAGI OTROCI !

Z VELIKIM VESELJEM VAS PRIČAKUJEM V 
SOBOTO, 5. 12. 2015, OB 18.30 NA SKUPNEM 
SREČANJU V ATRIJ ŽUPNIŠČA. DA BO SPO-

MIN NA MOJE SREČANJE Z VAMI OSTAL 
ŽIV, VAS PROSIM, DA S SEBOJ PRINESETE 

KAKŠNO SVOJO  UMETNINO: 
RISBO, PESMICO, PISMO…

VAŠ SV. MIKLAVŽ

Dragi starši!

Prihaja čas sv. Miklavža, ki nas vsako leto tako 
lepo nagovarja s svojo dobroto, ta pa je odločilna 
in najpomembnejša. V nas vseh je prisotna želja, da 
podarimo našim otrokom delček tega, kar smo sami 
prejeli v otroštvu ali pa dati tisto, za kar smo bili 
prikrajšani, pa smo si srčno želeli.
Da bo praznovanje prihoda sv. Miklavža za vašega 
otroka resnično doživetje, Vas prosimo, da v dneh 
pričakovanja obiska sv. Miklavža spregovorite o tem, 
kako nas sv. Miklavž spodbuja, da bi bili dobri, nas 
opominja pred slabostmi, ki človeka vodijo k temu, 
da dela zlo.
Letošnja vsebina miklavževanja bo imela poudarek na 
pripravi svojih src za usmiljenje in dobroto. Nagov-
arjal nas bo k ustvarjalnosti. K temu nas bo vzpodbu-
jalo tudi samo srečanje.
Cena »ZNAMKE« je 7 €. Dobite jih lahko v zakristiji 
po maši. Ker oddane »ZNAMKE« pomenijo količino 
naročenih daril, Vas naprošam, da ne odlašate na zad-
nji dan. Na voljo bodo do srede, 2. decembra 2015. 

Papež med jutranjo homilijo: 
Svet je v vojni. In Jezus joče

Dogodek: 20.11.2015: Vatikan

“Danes je ves svet v vojni”, so odmevale besede papeža 
Frančiška med mašo, ki jo je zjutraj daroval v kapeli Doma 
svete Marte. “In Jezus joče, sam Bog joče”, je izpostavil 
ter spregovoril o današnjem evangeljskem odlomku iz Lu-
kovega evangelija (Lk 19,41-44), ki pripoveduje o Jezusovi 
tožbi nad Jeruzalemom.
Tudi danes Jezus joče
»Jezus je jokal.« Približa se Jeruzalemu in ga verjetno z 
neke točke, kjer ga je lahko dobro videl, opazuje in joče. 
Nameni mu tele besede: »O da bi tudi ti na ta dan spoznalo, 
kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvojim očem.« Papež je 
ponovil besedo za besedo in dodal: »Tudi danes Jezus joče. 
Ker smo izbrali pot vojne, pot sovraštva, pot ne-prijateljst-
va.« Približujemo se božiču, ko bomo imeli lučke, zabave, 
osvetljena drevesa, jaslice. Vse bo okrašeno. »Svet pa se bo 
še naprej vojskoval. Svet ni spoznal poti miru,« je sveti oče 
zatrdil med homilijo.
Svetovna vojna po koščkih
Spomnil je na nedavne spominske slovesnosti o drugi sve-
tovni vojni, na bombe nad Hirošimo in Nagasakijem, na svoj 
obisk Sredipolja lansko leto. »Nepotrebni pokoli,« je up-
orabil besede Benedikta XVI. »Danes je vsepovsod vojna, 
sovraštvo,« je pripomnil in postavil vprašanje: »Kaj ostane 
od vojne, od té, ki jo zdaj živimo? Kaj ostane? Ruševine, na 
tisoče otrok brez šole, mnogo nedolžnih mrtvih, mnogo! In 
veliko denarja v žepih trgovcev z orožjem.« Enkrat je Jezus 
rekel: Ne moremo služiti dvema gospodarjema: ali Bog ali 
bogastvo. Vojna pa je ravno odločitev za bogastvo. »Gos-
pod je izrekel hudo besedo: Prekleti! Kajti rekel je tudi: 
Blagor tistim, ki delajo za mir! Ti, ki povzročajo vojno, ki 
se vojskujejo, so prekleti, so zločinci,« je bil oster papež 
Frančišek. Vojno se lahko ‘’upraviči’’ – med narekovaji – z 
mnogimi razlogi. »A ko je ves svet v vojni, tako kot danes 
– ves svet!, je to svetovna vojna po koščkih. Tu, tam, tam, 
vsepovsod … za to ni opravičila. In Bog joče. Jezus joče.«
Da bi svet jokal zaradi svojih zločinov
Medtem ko trgovci z orožjem opravljajo svoje delo, ob-
stajajo ubogi delavci za mir, ki samo s tem, da pomagajo 

eni osebi in drugi in spet drugi, dajejo življenje. Kakor je to 
počela Mati Terezija iz Kalkute. Proti njej bi lahko s ciniz-
mom mogočnih rekli: Pa kaj je naredila ta ženska? Svoje 
življenje je porabila za to, da je ljudem pomagala umreti? Ne 
razumemo poti miru, je pripomnil papež Frančišek.
Ob koncu homilije je dejal, da bo tudi za nas dobro, če bomo 
prosili milost joka za ta svet, ki ne prepozna poti miru, ki živi, 
da bi se vojskoval. »Prosimo za spreobrnjenje srca. Ravno 
pred vrati jubileja usmiljenja, prosimo, da bi naše veselje, 
naša radost bila milost, da bi svet ponovno bil zmožen jokati 
zaradi svojih zločinov, zaradi tistega, kar povzroča z vojna-
mi.«                           -------------------------------

Začetek praznovanja 10. obletnice celjske škofi je

Celjska škofi ja začne v nedeljo, na praznik Kristusa Kralja 
vesoljstva, 22. novembra 2015, slovesno obhajati 10. oblet-
nico škofi je, ki poteka pod Slomškovim vodilom »Sveta vera 
bodi vam luč«.
Ob 14. uri bo v celjski stolnici molitvena ura za duhovne 
poklice in ob 15. uri slovesno somaševanje, ki ga bo vodil 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ob somaševanju nad-
dekanov, dekanov, duhovnikov in redovnikov celjske škofi je. 
Na slavje so povabljeni člani ŽPS celjske škofi je, ki bodo na 
začetku slovesnega bogoslužja predstavili pastoralno preno-
vo celjske škofi je, kakor jo usmerja krovni dokument pas-
toralne prenove »Pridite in poglejte«. V okviru bogoslužja 
bo celjski škof dr. Stanislav Lipovšek nekaterim navzočim 
podelil škofi jska priznanja – kopijo kristograma iz 4. stoletja.

-------------------------------
V soboto 21. novembra je bila ob 16.00 revija župnijskih 
pevskih zborov laške dekanije v župnijski cerkvi sv. Mar-
tina - Trbovlje. Po skupni sveti maši so se z dvemi pesmimi 
predstavili:
1. Otroški pevski zbor Gospodova rosa, Trbovlje 
2. Mladinska vokalna skupina Martinčki, Trbovlje 
3. Župnijski pevski zbor sv. Martina Trbovlje
4. MePZ Koral, Laško
5. MePZ župnije sv. Miklavž nad Laškim 
6. MePZ Sv. Janeza Krstnika, Razbor 
7. Združena zbora iz Loke pri Zid. Mostu in Zidanega Mosta
8. Mešani cerkveni pevski zbor sv. Marije, Trbovlje 
Srečanje nas je vse prisotne močno nagovorilo. 


