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26. NEDELJA MED LETOM, Šmihelska in 
Slomškova nedelja, 25.9.
7.00 Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Marija, Stane MAČKOVŠEK, Frančiška,
          Leopold PRIVŠEK
10.30 Sv. Mihael:  + Mihael, Justina GOLOUH
           + Amalija, obl., in Jožef SENICA
           +  Anka, Anton in Marija TERBOVC 

celodnevno češč. pri Sv. Miklavžu nad Laškim
PONEDELJEK, 26.9., sv. Kozma in Damijan, muč.
7.30: za zdravje 
         + Marija POŽLEP, starši Terezija, Anton KOŠIR
           + Angela GUČEK 
TOREK, 27.9., sv. Vincencij Pavelski, duh., ust. laz.
19.00: v zahvalo in priprošnjo za dar življenja 
           + Draga VREČAR
           + Janez PODKORITNIK
SREDA, 28.9., sv. Venčeslav, muč.
7.30: + starši MEDVED in stari starši
         + Franc DEŽELAK, obl., Marija in Ciril
         + Ivan VERBOVŠEK
ČETRTEK, 29.9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, 
 9.00 Sv. Mihael: +  dva Mihaela HRASTNIK, 
          MAJCEN in STARINA

18.00:  molitvena ura, adoracija, priložnost spovedi
 19.00:  + Jože KLEZIN, 8. obl. in starši
             + Bojan KNEZ
PETEK, 30.9., sv. Hieronim, duh., c. u.
7.30: + Anica BOLČINA, 1. obl.

18.00:  molitvena ura, adoracija, priložnost spovedi
19.00:  + Martin ŠKOBERNE
            +  Amalija FRECE
SOBOTA, 1.10., sv. Terezija Deteta Jezusa, dev.

18.00:  molitvena ura, adoracija, priložnost spovedi 
19.00: + Alojz CIMERMAN, 5. obl.
           + Albina ŠRAML, 1. obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

27. NEDELJA MED LETOM, rožnovenska, 2.10.
7.00:  živi in + farani
 9.00:  + Ivan SKALE, obl., in žena Mihaela
 10.30:  + Mira KRAMER, obl.
             + Jože LOKOŠEK, starši HRASTNIK
 11.00 Šmohor:  +  Brigita DROFENIK
                                  + Jože KRIVEC, 30. obl., Frančiška, 
                                  20. obl. in vsi + KRIVČEVI
15.00: molitvena ura, adoracija, priložnost spovedi
16.00: slovesne zaobljube rojaka Klemna Slapšaka  
Več kot zgovorna je bila ta okrasitev za dan svete birme. 
Manjši poudarek na količini cvetja so nadomestili simboli, 
ki nas povezujejo z evangeljskimi prilikami, Jezusovo gov-
orico, ki se tako dobro prepleta z vsakdanjostjo življenja.
Gospoda v Svetem Rešnjem Telesu častimo pri prižganih 
svečah letošnjih birmancev. Te goreče sveče se s svojim 
plamenom kar zlivajo, kot darovi Svetega Duha z molitvijo 
skupinic, ki izmenjaje prihajajo v svetišče. 
Mar niso plameni sveč kot ognjeni jeziki, ki so se razdelili 
nad glavami apostolov? Ravno ti so smerokaz, ki kaže pot 
upanja v prihodnosti.
Izbira in odločitev staršev o letošnji okrasitvi svetišča, nji-
hov trud za ureditev okolice in vsega, da bi začutili kako je 
cerkev naš skupni dom, nas v letu usmiljenja povezuje in 
nagovarja. 
Vsi, ki smo v dveh dneh češčenja Najsvetejšega črpali moč 
za nadaljnje delo, čutimo veselje nad dogodki življenja, ki 
je pred nami tu in v večnosti. pred Gospda vas prinašam v 
veliki hvaležnosti.

Zahvala  za  4.  dobrodelni SREČOLOV Karitas  ki je bil 
minulo nedeljo. Zahvaljujemo se vsem darovalcem dobit-
kov, kupcem srečk in darovalcem  prostovoljnih prispevkov. 
K uspehu dobrodelne akcije so prispevali levji delež naši 
prostovoljci s svojim podarjenim časom. Hvala za sode-
lovanje pri pripravi in izvedbi tega dogodka Magdi, Mariji, 
Urški, Anici, Marici, Zinki, Lojzetu, Ivani, Karli in Kar-
men. Opravljeno je bilo veliko delo z dobrim namenom. Vsi 
ki ste pri tem sodelovali pa se lahko veselite božjega 
blagoslova.      (Dragica Cverle in župnik Rok Metličar)
            

Pater Ernest 
Benko, predsto-
jnik minoritske-
ga samostana 
v Olimju, bo v 

četrtek, petek in 
soboto z nami v 
pripravi župnije 

na podelitev 
slovesnih obljub 
rojaka  Klemna 
Slapšaka. Na 

nek način bodo 
ti trije dnevi kot 
obnovitev misi-
jona v župniji 
v letu 2014, ko 

smo slaviliv Laškem novo mašo. V letu usmiljenja je tudi 
to veličasten dogodek, ki ga skušajmo v vsej polnosti 

obhajati.
---------------------------------------------------------------------

SESTANEK S STARŠI VEROUČENCEV
Srečanje staršev veroučencev prve triade bo v petek 30. 
setembra 2016, ob 15.45, druge triade ob 16.30 in tretje 

triade ob 17.15.



SLOVESNE ZAOBLJUBE                                
Ljubljana 31.8.2016

Naj začnem s Frančiškovim pozdravom MIR IN 
DOBRO.
Dragi farani iz moje rojstne župnije sv. Martina. 
Gospod nadžupnik Rok Metličar me je prosil, da 
naj nekaj napišem, za župnijski list. Upam, da bom 
kratek. 
Osnova je ime Klemen, ki sem ga dobil leta 1983, 
kot drugi član v družini Slapšak. Ne mislite, da sva 
samo dva otroka, ampak nas je več, torej štirje bratje 
in vsak ima eno sestro, tako nas je pet. Življenje na 
samotni hribovski kmetiji je kot pravljica- tišina, 
zvezde, ptičje petje, medsebojna pomoč, razgled, 
veselje,... 
Takoj po srednji šoli sem začel delati in imel sem 
svoj denar. Vsega sem imel, kar ima vsak fant in še 
malo več. Ampak vsega nisem imel. Nekaj je man-
jkalo. Mislite, da denar? O to je najmanj. Imel sem 
največjo razdvojenost v sebi, v letih 2004- 2008. 
Vedno, ko sem odšel od maše, kot ministrant je bilo 
lažje na vsakem koraku. Leta 2004, se obrne vse na 
glavo –človeško gledano. Delavec. V Tvojem vino-
gradu? Nemogoče, to je noro. To se je ponavljalo. 
Kaj sem počel? Ja delal, po delu večkrat k maši, kot 
da ne bi bilo nič. V resnici pa sem pridobil nekaj, kar 
mi je dalo dovolj poguma, veselja in notranje moči, 
da sem z Božjo pomočjo leta 2008 odšel z oblačili od 
doma in vstopiti k bratom mino-
ritom.
Po mesecih kandidature in 
letih postulata je prišlo, leto 
preizkušnje – noviciat. Ki 
sem  ga preživel v samostanu 
sv. Frančiška v Piranu. Prve 
začasne zaobljube za tri leta, 
sem imel v začetku septembra 
2012. Nato sem jih podaljšal 
za eno leto. Sedaj po obdobju 
štirih let ponoviciata se z Božjo 
pomočjo v čistosti, uboštvu in 

pokorščini odpravljam na pot, ki se imenuje slovesne 
zaobljube – večne. Slovesne zaobljube mi dajejo jas-
no spoznanje v notranjosti, da je pot, ki se začenja, 
del mene. 
Moje življenje ni v preteklosti ne v sedanjosti in ne 
v prihodnosti. Ampak moje življenje je v meni, ki ga 
vodi Bog z vso močjo, ne glede na vse padce, ki so 
bili, ki so in ki se bodo še zgodili. Vsak padec je viden 
s človeškimi očmi, kot padec. Bog gleda na vse in 
ve, da je vsak padec pomemben za človekovo čistost, 
ki se kaže v pokorščini in uboštvu Njemu. Padec je 
odskočna deska za življenje v polnosti. 
V obdobju osmih let življenja v samostanu čutim 
veselje v sebi, ki bi ga želel vsakemu. Največ, kar 
lahko rečem je Bogu hvala za vse Vas, ki sem Vas 
srečal v življenju do sedaj, ki Vas srečujem vsak dan 
in za Vse tiste, ki Vas bom še srečal na poti življenja. 
Osebno srečanje, ki rodi odnos je čudež, a čudeži se 
dogajajo v molitvi v občestvu z vsemi Vami. 
Vsak trenutek življenja je usmerjen k Bogu. Moj tre-
nutek je, ali bom služil sebi in bom vedno dejal, da 
sem jaz tisti, ki zmorem…
jaz…  Tukaj v ta jaz, ki je 
tako vsakdanji, da se ga 
ne zavedam…, vstopi rav-
no sv. Frančišek Asiški, ki 
je videl, da vse stoji ali 
pade ravno na tem, kat-
eremu gospodarju služim, 
lastnemu jazu ali Bogu. 
Ali znam preiti od jaza k 
ti? Celotno življenje, ki se ga tako oklepamo, je pot 
od jaza, k Njemu. Zato je potrebno živeti poklic, v 
katerega je človek poklican. Zato lahko rečem s sv. 
Frančiškom: »Človek namreč toliko velja, kolikor 
velja pred Bogom in nič več.« (FOpom 19,2) Hvala 
Vam še enkrat, farani, faranke, Laščani in Laščanke 
za vsak delček v mozaiku molitve, na poti v večnost.
MIR IN DOBRO!                                                                  

br. Klemen Slapšak OFMConv

...vrstijo se dogodki, ki niso v vsakodnevnem ali teden-
skem razporedu

Slovesnost podelitve zakramenta svete birme je za vsako 
župnijo svojevrstni dogodek. To je čas, ko se v svetišču in 
okrog njega dogajajo zanimive stvari. Marsikatero svetišče 
postane v teh dneh pretesno in od katehetov ter župnikov 
je odvisno čemu damo poudarek ob pripravah na takšna 
praznovanja. Notranje priprave naših src, še posebej pa bir-
mancev, njihovih staršev in botrov niso merljive s človeškimi 
merili. To se dogaja v vsakem posebej, je skrivnostno in zato 
tudi tako globoko osebno in neizbrisno. Te stvari niti ne mo-
remo ujeti v besede, še manj deliti z vsakomur, ki vzame v 
roke župnijski list. Se pa to dogajanje izraža na zunaj in lepo 
ga je prepoznavati v vsakdanjih stvareh. V urah po birmi, ko 
smo častili Najsvetejše v nedeljskem popoldnevu, ponoči in 
naslednji dan, se mi je misel večkrat ustavila ob simboliki 
letošnje okrasitve cerkve za slovesnost svete birme.
Glavni motiv so sestavljali z rdečo pentljo povezani žitni 
snopiči, obdani z vejicami bršljana in stekleni kozarci, v kat-
erih so bile na barvni pesek postavljene voščene sveče.
Odločitev za žitno klasje je povezano s simboliko Sejalca, ki 
seje seme poleg zorane zemlje, še med trnje, med kamenje 
in ob poti. Ta razkošnost sejalca nas nagovarja, kako Gos-
pod razsipno daje možnost svobodne odločitve. Vsak čas 
znova nas vabi, da bi to seme v dobri zemlji rodilo dobre 
sadove.
Prižgana sveča ob žitnem klasu ponovno simbolizira 
velikonočno svečo, ki predstavlja  Vstalega Kristusa. Te 
prižgane sveče nas spominjajo tudi na zakrament svetega 
krsta, pri katerem so starši izpovedali vero v imenu svo-
jih otrok, ko so jim podarili telesno življenje, in prosili za 
Življenje, ki je rojeno za večnost v krstni kopeli. Pred podel-
itvijo zakramenta svete birme, ponovno to veroizpoved iz-
rekajo sami, odhajajoč v življenje.
Nagovarja še simbolika bršljana, prepletenega med klasjem 
in steblom vinske trte. Debla vinske trte, s svojo skrivljen-
ostjo, govorijo o preobloženosti sadu, ki ga držijo obloženav 
bogati teži zorečega grozdja. Podobna so zgubanim ob-
razom človeških lic, ki jih je življenje oralo in za seboj 
puščalo brezštevilne življenjske izkušnje. Tudi bršljan s 
svojo zimzelenostjo in listi v stilizirani obliki srca usmerjajo 
k neminljivosti ljubezni in vedno porajajočega se življenja.


