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Maše v prihodnjem tednu
BINKOŠTI, NEDELJA, 24. 5. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + iz družin BARTOL in OŽEK
ob 10.30: za prvoobhajnce, njihove starše in botre
                  za + starše Ivana, Ano DEŽELAK in teto Pavlo
PONEDELJEK, 25. 5., Marija, Mati Cerkve - binkoštni pon.
Ob 7.00: za + Štefanijo ROMIH
ob 10.30 Sv. Mihael: za + Ivanko KRAJNC, 6. obl. (Tovsto)
ob 19.00: za + sina Alberta OJSTERŠKA in Alo-
jza CIMERMANA
TOREK, 26. 5., sv. Lambert, škof 
Ob 7.30: za + Jožico ULAGA
ob 19.00: za + Karla PAJKA in Franca RAJHA
                   za + brata kapucina Frančka HRASTNIKA

po maši biblična skupina v veroučni učilnici
SREDA, 27. 5., bl. Alojzij Grozde, mučenec
Ob 7.30: za + Franca SAJTL
ob 19.00: v dober namen
                 za + Antona OJSTERŠKA, 8. dan
ČETRTEK, 28. 5., sv. Margareta, mučenka
Ob 7.30: za + Cirila DEŽELAKA
ob 19.00: za + Franca in Jožico KLEPEJ
                   za + Konrada ZEMETA, 8.dan
PETEK, 29. 5., sv. Maksim, škof
Ob 7.30 : za + Milko GUNZEK
ob 19.00: za + starše RAJH iz Strmce in sestro Marjeto
            za + Hildo OJSTERŠEK, 8. dan in moža Franca
SOBOTA, 30. 5., sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci
Ob 19.00: za + Justino MAČEK, moža Franca in
                  sina Jožeta
                  za + Martina KAJTNA, obl., Ivana in
                  Rozalijo KRAŠEK

Prvoobhajanci 2015, veročenci, ki so se v šolskem letu 
2014-2015 pripravljali na prejem zakramenta prvega 
svetega obhajila in jih priporočamo v molitev:

 Miha DORNIK 
 Adrian FAJS 
 Rok GORIŠEK
 Jernej GRADIČ 
 Tjaša IRŠIČ
 Timotej JANČIČ 
 Matjaž JUTERŠEK
 Tia KLENOVŠEK 
 Jure MAČEK
 Marcel MASTNAK 
 Žana MASTNAK 
 Enej PLAHUTA 
 Nika PUŠNIK 
 Anej ROMIH 
 Karin VODIŠEK 
 Lukas VODIŠEK 
 Julija VOGA 
 Jan ZORKO
 Kristjan ŽUŽEK
Ob vseh pripravah otrok za lep prejem prvega svete-
ga obhajila, sodelovanje staršev, še posebej za samo 
presenečenje, ki daje slovesnosti posebno moč, velja 
velika zahvala kaplanu Klemnu. Staršem in nekater-
im ožjim sorodnikom še posebej zahvala za tako lepo 
pripravljeno svetišče in okolico cerkve za praznik. S 
skupnimi močmi in požrtvovalnostjo ter navdušenjem 
otrok, ki so nam vsem dajali poleta, je bilo moč ustvariti 
čudovite trenutke.

................................................

Zahvala za krašenje v maju vasem Harje, Lahomno 
in Stopce. V juniju čisti in krasi mesto Laško.

NEDELJA SVETE TROJICE, 31.5.
Ob 7.00: za + Justino BALOH, moža Jožeta in + iz 
               družine BALOH
ob 9.00: za + Karolino JAKOPIČ, 15. obl. in Martina
ob 10.30: za + Angelo BELEJ in sorodnike
                za + starše GERŠAK, obl.

... prikazali so se jim jeziki, 
 podobni plamenom ...

Gospod, prosim te za darove 
Svetega Duha predvsem družinam 
letošnjih prvoobhajancev in bir-
mancev.



Pastoralni načrt  - BOGOSLUŽJE

Za bogoslužje velja Kristusova obljuba »Kjer sta dva ali 
so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med nji-
mi« (Mt 18,20). 
Kot laiki smo poklicani sodelovati pri bogoslužju, se 
vključevati v skupine, ki pripomorejo sooblikovati vsako 
bogoslužje. Že majhen prispevek vsakega posameznika 
daje podobo lepo izpeljanega bogoslužja. Pa naj si bo mo-
livec pred mašo, pevec na koru, organist, bralec berila ali 
ministrant. Vsak po svojih močeh bi se moral bolj aktivno 
vključevati k sooblikovanju bogoslužja. Pri načrtovanju 
pastoralnega načrta smo ugotavljali in razpravljali o tem, 
da se je za sodelovanje pri bogoslužju potrebno pripraviti 
tako na zasebni kot tudi na družbeno cerkveni ravni. Na 
zasebni ravni se pripravimo tako, da se duhovno pripravi-
mo na sv. mašo. Poskrbimo, da ne gremo k maši v prepiru, 
polni zamer ali slabe volje. Redno prejemamo zakramente 
in se nanje dobro pripravimo. Se vključimo v kako skupi-
no, ki pripomore k duhovni poglobitvi. Tudi v družinah je 
potrebno gojiti družinsko bogoslužje, še zlasti v adventu, 
v božiču in drugih praznikih. Tudi družinska praznovanja 
naj vsebujejo zahvalo Bogu. Na družbeno cerkveni ravni 
se najbolj pripravljajo sodelavci pri sv. mašah, kot so bral-
ci Božje besede, izredni delivci obhajila, pevci, ministranti 
in molivci pred mašo za katere pa je potrebno organizirati 
srečanja in jih spodbujati v njihovem delu. 
V pastoralnem načrtu naše župnije smo si zadali štiri cilje:
-bralce Božje besede razširiti in spodbujati k razumevanju 
njihove službe (povabiti še nove bralce Božje besede);
-adventno bogoslužje po domovih (ob družinski mizi pri-
praviti vzdušje na praznike mimo skomercializiranih po-
nudb);
-poglobiti znanje o pomenu bogoslužja (o pomenu 
bogoslužja pisati v župnijskem listu in objaviti na spletni 
strani);
-duhovni vikendi za birmance (duhovne vaje).
Ugotavljamo da je premalo navdušenja in zavzetega sode-
lovanja pri bogoslužju. Bogoslužja so sicer doživeta, še 
posebno v mesecu maju šmarnične maše za otroke, a bi 
bilo mogoče še izboljšati nekatera sodelovanja.

(člana ŽPS Tomaž Zeme, Martin Hrastnik) 

ORODJE V BOŽJIH ROKAH – 
BRALEC BOŽJE BESEDE

Tako kot vse stvari v življenju, se tudi bralska skupina spr-
eminja. Nekdo pride, drugi odide, predvsem pa njeni člani 
zorimo in se oblikujemo ob zaupani nam službi.
Bralcu Božje besede je dano, da jo predhodno prebere, jo 
začuti po svoje in jo na svoj način posreduje med ljudi - v 
sodelovanju s Svetim Duhom - in se tako še tesneje poveže 
s cerkvenim občestvom. Ob tem se sprašujem, je Beseda 
naredila svoje delo? Je v svojem obhodu po cerkvi naletela 
na odprto srce in ušesa? Mogoče je bila namenjena, da jo 
slišijo vsi, mogoče, da jo en sam. Morebiti je bila namen-
jena samo meni, ki jo naglas berem. Vsekakor je opravila 
dvoje delo.
Bralec ima odgovorno nalogo, posreduje Božjo besedo, 
zato se mora truditi:
- da živi po evangeliju in nauku Cerkve,
- da Božjo besedo oznanja razumljivo in razločno,
- da se na oznanjevanje skrbno pripravi.

Mnogo vas je, ki imate čudovit glas in prijetno branje. 
Ponudite Božji besedi svoj glas v vsej svoji skromnosti 
in vdanosti in sprejmite vlogo oznanjevalca. V ta namen 
sklicujem sestanek vseh sedanjih in novih članov bralne 
skupine.
DOBIMO SE V SOBOTO, 6. JUNIJA, PO VEČERNI 
SVETI MAŠI, V PROSTORIH ŽUPNIŠČA.
Izmenjali bomo kontakte, obnovili potrebne podatke in 
poiskali najboljši način posredovanja Božje besede v naši 
župniji. Sestanek bo pokazal tudi potrebo po izobraževanju 
bralcev. Prosim, da vzamete ta poziv resno in odgovorno, 
kot je odgovorna vloga vsakega bralca pri bogoslužju.

 (članica ŽPS Dragica Cverle).
-------------------------------------------------------------------

Z motiko “med” spričevali... 
 Medtem, ko sem brkljala po vrtu, sem se v mislih poigravala s 
številkami... A nisem preračunavala le koliko kolov še potrebu-
jem, pa koliko “fl anc” bo še našlo prostor... V mislih sem bila 
drugje in zračunala, da bova z možem s koncem letošnjega 
šolskega leta s podpisi šolskih spričeval treh šolarjev prišla do 
številke dvajset. :)
Že četrto leto pa se “ukvarjam” še z drugačnimi spričevali, in v 
drugačni vlogi, saj so mi zaupani najmlajši veroukarji.

Bili so četrtki, ko so bili popoldnevi kot bi si jih lahko le želela, 
vmes pa tudi taki, ko se je zdel edini cilj le, da zdržim, da 
“preživim”.... :)
 Ne vem, kaj je otrokom dalo leto, kaj so “odnesli”, a zaupam, 
da “rast” ni odvisna od mene.
 Meni so ogromno dali. Ne da se namreč opisat’ trenutka, ko 
te spreleti “kurja polt” in se zdrzneš, ker čutiš, da otroci “pi-
jejo” besede.
Lepo je, ko se nadrenjajo na stopnici pod tabernakljem, a 
nekam moten postane moj pogled, ko se kdaj zasliši glasek, ki 
na najsvetejšem kraju zmore ubesedit’ to, kar ga boli, ko prosi 
da bi dedi ozdravel ali pa da bi se ati in mami pobotala in bi 
bili spet vsi skupaj...
 Tako iskreni in še nič kaj preračunljivi so mali čmrlji...
A v teh dneh me nekaj še posebej boli... In na prvi trenutek se 
zazdi, da sem brez “moči”...
 Si predstavljate kako bi se znašel v prometu nekdo, ki bi tečaj 
CPP-ja delal s fi go v žepu, ker da ga dela samo toliko, da ga 
pač ima, upoštevati predpisov pa nima niti namena, ker bo 
vozil po svoje? Menda je kar vsem jasno, da se ne bi dobro 
končalo... Nekako v tem stilu se marsikdo obnaša do verouka 
in zakramentov...
Že res da se vsa leta občasno zalotim v želji, da bi bil ver-
ouk “vreden” vsaj toliko kot trening ali pa plesne..., da bi ne 
bil le nekaj, kar odkljukaš, potem pa pozabiš, a še posebej 
v maju začutim srčno željo, da bi otroci mogli, pravzaprav 
sploh dobili priložnost, začutiti mladostni naboj Cerkve, da 
bi jim tudi šmarnični večeri pomagali utrditi zavest, da tu je 
in bo vedno mesto tudi zanje... To je nemogoče dokler ga 
starš pospremi do vrat, sam pa med tem odide na čvek. Kako 
drugače je otrokom, ko skupaj z njim prepeva in moli tudi ata 
ali mama. To je tisti pravi verouk! To je zgled, ki ga ne more 
dati noben katehet!
Gledano nazaj je pod “skupno črto” letošnjega leta seštevek 
tega, kar je ostalo meni, najlepše ujet v besedi hvaležnost in 
zaupanje.
Če je v kom ostala tista resnična sled, bo pokazal čas, On za  
“zlatimi vratci” pa tako pazi nanje, zato ni prostora za strah. 
Mogoče bo kdo, v lastni svobodi, res “zataval”, a verujem, da 
bo, čeprav po mnogih ovinkih, spet našel pot...
 In nikoli se ne ve, mogoče mu prav nocojšnji večer pusti v 
spominu kaj, kar mu bo čez leta naravnalo “kompas”...  AS


