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 Maše v prihodnjem tednu
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 26. 4. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Slavka KRAŠOVCA (5. obl.), starše in brata 
                           Pepija
ob 10.30: za + Milana PRIVŠKA
                  za srečen porod
PONEDELJEK, 27. 4., sv. Nikolaj, duhovnik 
Ob 7.30: za + Nežo PLAHUTA in moža Martina
               za +Amalijo in Silvestra HRASTNIKA
               za + Roziko KRAJNC
TOREK, 28. 4., sv. Peter, duhovnik
Ob 19.00:  za  zdravje
                    za + Naceka VRHOVNIKA in sorodnike

po maši biblična skupina v veroučni učilnici
SREDA, 29. 4., sv. Katarina Sienska
Ob 7.30: za + Marijo in Anico KRAJNC (Laško)
               za + Jasmino SINKAR
               za + Franca PEČNIKA
               za + Jožico VASTIČ

ob 20.00 srečanje članov ŽPS 
ČETRTEK, 30. 4., sv. Pij V., papež
Ob 19.00: v zahvalo za 60 let zakona
                 za + Pavla ŠKORJA
                 za + Janeza ŠKORJA
PETEK, 1. 5., sv. Jožef Delavec
Ob 8.00 Marija Gradec: za + Pavla in Frančiško 
                        VODIŠEK, Ano in Petra KNEZA
ob 11.00 Šmohor: v zahvalo za skupno prehojeno pot
ob 19.00: za + za + Slavico in Franca ŠON   
SOBOTA, 2. 5., sv. Atanazij, škof
Ob 19.00: za + Karla BOVHA in starše, Roziko 
                 Artez-Videc
                 za + Amalijo in Jožefa SENICA

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 3. 5.
Ob 7.00: Bogu in Materi Božji v zahvalo za 
               uslišano prošnjo
ob 9.00: za zdravje na duši in na telesu
ob 10.30: za + starše BELEJ in BURGER
              za + Cilko LUBEJ

Kdo ve koliki so prebirali jagode rožnih vencev in darovali svo-
je trpljenje, da so “naši’“ duhovniki zmogli izreči:“Tukaj sem.“ 
Nikar ne bodimo le “odjemalci’“ sadov molitev prednikov, am-
pak tudi tisti, ki neopazno in tiho vztrajajo v prošnji, in z vzdihi 
k Njemu kličejo blagoslova na vse poklicane: na te, ki so že 
zaznamovani z zakramentom mašniškega posvečenja, na one, 
ki se na službo v Božjem vinogradu pripravljajo, še posebej pa 
na vse, ki jih Gospod nagovarja in vabi, pa ne odgovorijo, ker 
klic preslišijo, ali pa za “Da,Gospod“ še nimajo poguma.                                                                    

AS
ŠMARNICE V LETOŠNJEM LETU

Šmarnice za otroke: Blaž, Jan, David, Grega, Maša, Ivana, 
Maks … so glavni junaki šmarničnih zgodb DROBNI KO-
RAKI VELIKIH JUNAKOV, (avtorica Mateja Gomboc), ki 
se iz šole in domačega sveta selijo na igrišče in v župnijo kot 
družino družin. Njihova mlada iskanja in zvedava spraševanja 
o svetu, Bogu in tistem, kar je vredno tudi akcije »biti priden cel 
dan«, potrpežljivo in navdušeno spremlja ter spodbuja kaplan 
Miha. Skupaj sproščeno odkrivajo, kaj pomeni biti kristjan, »da 
verjameš, da Bog je in da imaš rad Jezusa«, kot pravita Maša 
in Grega. 
Te šmarnice bodo bogatile naša večerna srečanja, pri katerih 
bomo zbirali tudi zelo zanimivo.... (naj ostane skrivnost)
Šmarnično branje za odrasle bo pri jutranjih mašah: Brali bomo 
knjigo BOGASTVO UBOŠTVA (avtorica Marija Krebelj) 
ki nas v letu posvečenega življenja vodi v svet poklicanosti k 
uresničevanju življenjskega načrta znotraj različnih redovnih 
skupnosti v Cerkvi na Slovenskem. Pripovedi posameznikov 
o odgovoru na Božji klic in konkretnem uresničevanju po-
slanstva na različnih področjih oznanjevanja nam kažejo Božjo 
izvirnost, ki nagovarja in prekvaša tudi sodobni svet.
Otroci in odrasli. Oživimo to prelepo navado in se sleherni dan 
srečujmo pri tej prekrasni šmarnični pobožnosti. Na koncu 
meseca vas čaka priznanje.

Obletnica posvetitve cerkve in praznik sv. Florjana v 
Laškem. 

Tudi letos vabimo v soboto 2. maja, ob 19.00 v cerkev sv. 
Martina Laško na slovesno procesijo, sveto mašo in skup-
no praznovanje. Obhajali bomo:
- več stoletno druženje slavja hvaležnosti ob spominu na pos-
vetitev starodavne laške cerkve sv. Martina kot pražupnije,
- spomin na ustanovitev »požarne brambe«,
- počastitev sv. Florjana, ki je v Laškem zaradi požara leta 
1840 bil še posebej čaščen, 
-na dan sv. Florjana je bila v letu 1945 znova po strahotnih letih 
vojne v slovenskem jeziku pri sveti maši zapeta slovenska pe-
sem Veš o Marija in letos mineva od tega dogodka 50 let.
Florijanovo je za Laško pražupnijo po liturgičnih predpisih kot 
obletnica posvetitve, praznik I. reda, isto kot praznik farnega 
patrona sv. Martina, ki ga obhajamo jeseni.

Prav je, da še posebej društva počastite ta dan s svo-
jo prisotnostjo, ki vam je blizu ali osnovna formacija 
reševanje človeških stisk. Tudi zavzemanje za ogroženo 
stvarstvo in naravo sodi k tej vsebini. Vabim vas, da se 
po svojih močeh udeležite slovesne procesije in sloves-
nosti, ki se bo odvijala po vzorcu sedanje velikonočne 
procesije po ulicah laškega trga.
K slovesnosti procesije še posebej vabljeni praporščaki 
s praporom in spremljevalci v uniformi.Vabljeni tudi 
predstavniki podružnic z banderami. 



Pasijon je kot velika družina, ki si zaupa in se 
ima rada

V Pasijonu sodelujem že drugo leto v vlogi vratarice, 
kar si štejem v čast da sem del pasijona. To ni samo igra, 
je resničnost, ki se dotakne vsakega posameznika prav 
do srca.
Z veliko predanostjo in ljubeznijo do Gospoda, se je 
dotaknilo tudi mene, da sem se še bolj poglobila v vero, 
pa čeprav sem verna celo življenje. Jezus je za nas ne-
sel težki križ, bil bičan in na križ pribit. S svojo smrt-
jo je prinesel odrešenje in ljubezen za vsakega iz med 
nas. Tudi mi nosimo vsak svoj križ življenja, samo se 
nekateri ne zavedajo svojih dejanj. Res je, da smo vsi 
dnevno izpostavljeni vplivom grešnega sveta: -  želja 
po zaslužku, pa čeprav dostikrat po nepošteni poti; ob-
rekovanja, prevare, laži in maščevanja.
V zavedanju da ne zaidemo na stran pota, molim rožni 
venec, berem Sveto pismo in prosim Boga da nam stoji 
ob strani. Če z vsem srcem ljubimo Gospoda, ter se vsak 
trenutek zazremo v njegovo obličje, se nimamo česa 
bati, saj je on vedno in povsod z nami.
Lepo je bilo spoznati tako veliko družino nastopajočih v 
pasijonu in navezati prijateljstva.
Ne bojte se, odprite svoja srca Gospodu, da biva v vas 
in je z vami.
Gospod je vstal Aleluja, Aleluja.  Karla Cvikl

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

Izhajam iz župnije Sv. Jedrt nad Laškim. Po svojih 
močeh sem aktiven in se trudim pomagati na mnogih 
področjih v občestvu podružnične cerkve Sv. Antona 
Martina Slomška.
Vesel in ponosen sem, da lahko sodelujem v Pasijonu. 
Drugače verjetno nikoli ne bi stal na odru.
Lani sem bil povabljen prvič v vlogo Jožefa iz Arimate-
je, ko snemamo Jezusovo telo in ga položimo v grob. To 
je neko posebno doživetje. Drugačno občutje je v vlogi 
prič in sodelovanje v množici. Letošnja vloga je ista.
Želim si, da bi bil Pasijon še dostikrat uprizorjen, da bi 
si ga ogledalo čim več ljudi in bi bil vsak obiskovalec 
obdarjen z duhovnimi sadovi.

Jože Seidl, Rečica nad Laškim 

Na povabilo režiserke Magdalene sem prvič sodeloval pri 
Pasijonu leta 2000. Dodelila mi je vlogo stotnika rimske vo-
jske. Ta vloga me je še bolj zbližala z Jezusom in poglobila 
mojo vero. Ob svoji vlogi sem še bolj doživljal krutost rim-
ske vojske: poniževanje, zasmehovanje, bičanje, križanje… 
Jezus malo pred smrtjo prosi očeta: »Oče, odpusti jim, saj 
ne vedo kaj delajo!« V vlogi rimskega »vojaka« se lahko v 
življenju znajde vsak, ko narediš krivico pravičnemu, čeprav 
takrat tega ne doživljaš tako.
Kot marsikdo,  tudi jaz nisem nikoli stala na odru. Če me ne 
bi povabila Magdalena k sodelovanju, bi verjetno pri tem tudi 
ostalo. Vesela sem, da sem povabilo sprejela, saj sem tako še 
bolj poglobila vero in spoznala, da je res vredno hoditi za Je-
zusom. Zelo prijetno pa je tudi čutiti pretok pozitivnih misli, 
pogledov, dejanj med vsemi nastopajočimi in tudi režiserko.

Venčeslav in Blanka Knez
-------------------

Spomini na osemdeseta …
V začetku osemdesetih prejšnjega stoletja se je v prostorih 
laškega župnišča ob sobotnih večerih srečevala mladinska 
veroučna skupina ob asistenci bogoslovcev, ki so bili na pas-
toralni praksi, in lotevala tudi bolj zahtevnih verskih pogov-
orov in vanje vključevala za tiste čase tabuizirane teme o 
vprašanjih vere in nevere. Zelo dobro se spominjam pogovo-
rov o  knjigi Med vero in nevero  V. Grmiča in o pesniku 
Francetu Balantiču in skupnega branja njegove večini ne-
znane poezije... 
V tem času so tudi prvi poskusi gledaliških uprizarjanj, ki 
so nato leta 1985 »rodila« prvo izvedbo pasijona v takratni 
socialistični »skupnosti« in tako prvo javno tovrstno upr-
izoritev izven sakralnega prostora.
Takrat sem bil študent prvega letnika in Jezus - Martin Hrast-
nik (Jajčenkov Tina) me je z njemu lastno »fi nto« povabil 
med svoje učence. Če se prav spominjam, da kot apostola 
Mateja.  Režiserka in scenaristka Magdalena, Tinetova Ma-
jda, pa me je leta 1996 »napredovala« v Juda in nase sem v 
tej »druščini« prevzel vlogo »negativneža« vse do letošnje 
uprizoritve. 
Milost je biti del te častitljive »druščine«, te večstoletne laške 
pasijonske zgodbe in sodelovati v misteriju odrešenjske 
drame kristusovega trpljenja in vstajenja.

Srečko Maček

Ob koncu tedna molitve za duhovne poklice

Skoraj vsak dan je dan nečesa. Enkrat zdravja, drugič 
Zemlje, pismenosti in celo objemov. :) A zdi se, da je vse to 
zgolj in samo še ena novica, ki gre skozi ušesa-naravnost 
v pozabo...
V Cerkvi pa naj ne bi bilo tako. Pa res ni? Ali midva, ti 
in jaz, naj si bo redna nedeljnika ali ne, v sebi še kdaj po 
prestopu cerkvenega praga, preko tedna, premišljujeva kaj 
iz slišane Božje besede ali obudiva misel, ki sva jo ujela pri 
nedeljskih oznanilih???
Teden molitve za duhovne poklice je mimo. Že sam Je-
zus je spodbujal učence, da naj prosijo Gospoda, da pošlje 
delavcev na svojo žetev, ker da žetev je velika, delavcev pa 
malo... Danes, po 2000 letih, je delavcev še manj, o žetvi 
pa ni da bi sodil kdo izmed nas …
Še vedno pod vtisom pasijona ne morem mimo trpečih 
duš, ki se zatekajo k Jezusu, da bi jim v usmiljenju odvzel 
bremena … Kako se bo nas in prihodnjih rodov še dotikal 
sam Bog, če mladi ne bodo zmogli sprejeti Božjega vabila? 
Če ne bodo premogli moči, da bi se uprli bolj vabljivemu 
trušču sveta in kot apostol Janez sledili Kristusu tudi pod 
križ? Če bodo preslišali Božji klic, ker jih bo premamila 
želja po “imeti’“?
Najlaže je zamahniti z roko, ker da to pa ni moja stvar. Pa 
res ni?
Če bo šlo tako naprej, ni nemogoče, da pride dan, ko ne 
bomo izbirali ure nedeljske maše, ampak bomo srečni 
že, če bomo v manjših župnijah sploh še lahko priče 
najsvetejšemu trenutku, ko se po duhovnikovih rokah kruh 
spremeni v Rešnje telo...
Večkrat kdo reče, da je zdravje, starše,... začel zares ceniti 
šele, ko jih je izgubil... 
Naj z evharistijo in zakramenti, ki so kot Božji poljubi 
človeku, ne bo tako! Brez duhovnikov ostajajo zakramenti, 
ti Božji dotiki, navkljub Kristusovi daritvi enkrat za vselej, 
človeku nedosegljivo hrepenenje … Prosimo dokler je še 
čas. Prosimo dokler z nami v prošnji poklekajo tudi oni, ki 
so že sprejeli Božji jarem, naši duhovniki.
Pa še nekaj. Starejši ljudje so radi rekli, da če na dušnih 
pastirjih opaziš slabost, se v sebi vprašaj kdaj si nazadnje 
kaj zmolil zanje, ter se spomni da so navkljub maziljenju s 
sveto krizmo še vedno le ljudje...


