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Maše v prihodnjem tednu
22. NEDELJA MED LETOM, 28.8.
7.00: živi in + farani
9.00:  + Franc KNEZ, obl. in žena Amalija (Trojno)
10.30:  + Marica URANKAR
            + Stanislav KRAŠOVEC, 20. obl., družini 
            KRAŠOVEC in IVŠEK
PONEDELJEK, 29.8., Mučeniš.  sv. Jan. Krstnika
7.30: + Stanislav  PUŠNIK, 2. obl. 
19.00:+ Štefanija PAVČNIK 
          + Avguštin ŽIKOVŠEK
TOREK, 30.8., sv. Feliks, muč.
19.00:   + Ivana, Antonija NOVAK, Ivana, Slavica in
              Franc ŠON
            + Drago LESJAK, 4.obl.
SREDA, 31.8., sv. Pavlin, škof 
9.30: v priprošnjo za zdravje vsej družini 
         + Dragica, Dušan SILJAN, obl.
          + Martina SREBOT
ČETRTEK, 1.9., sv. Egidij (Tilen), opat
19.00:  + Janez MLINAR in sorodniki družine 
           MLINAR
           v zahvalo in priprošnjo
PETEK, 2.9., sv. Marjeta, dev.
7.30:  + Mihael in Justina GOLOUH
19.00: za vse bolne, ki trpijo v svoji bolezni
           v priprošnjo za zdravje snahe 
SOBOTA, 3.9., sv. Gregor Veliki, papež, c. u.
19.00: + Stanislava KRAŠOVEC, 20. obl.
            + Štefan in Katarina NOVAK in vsi +
            NOVAKOVI
23. NEDELJA MED LETOM, angelska, 4.9. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Rozalija in Ludvik BEZGOVŠEK
          + Adolf KLINAR, 8. dan
10.30 Sv. Mihael:  + Jožef PUŠNIK

Zahvala za krašenje v avgustu vasema Debro in Slivno. 
V septembru čistita in krasita Jagoče in Tovsto.

PONEDELJEK, 5.9., sv. mati Terezija, red. 
7.30:  + Anton KOLAR
 19.00: + Jožef in Amalija SENICA
TOREK, 6.9., sv. Zaharija, prerok
18.00: sprejem Marije romarice iz Fatime
19.00: + Neža in Leopold VERDEV
           + Janez KRAŠOVEC
           + Angela in Izidor BELEJ
nočno bedenje ob Mariji romarici
SREDA, 7.9., sv. Regina, muč.
8.30: + Pavel BOLČINA
          + Vinko in Jože ŽELEZNIK
          + Marjana RAZBORŠEK 
ČETRTEK, 8.9., Marijino rojstvo - mali šmaren
7.00:  + Franc PEČNIK  in starši, Marjan TISELJ  in starši 
10.30:Marija Gradec:  Stanislava MEDVEŠEK, 8.dan 
19.00+ Milan PRIVŠEK, 2. obl.
           + Fortunat ULAGA
PETEK, 9.9., sv. Peter Klaver, red.
 7.30:  + Ivan DRAME, 17. obl. 
 19.00:  + Karel HRASTNIK, obl.
              + Franc PINTER, 8. dan
   začetek devetdnevnice z letošnjimi birmanci
SOBOTA, 10.9., sv. Nikolaj Tolentiski, spok.
19.00: + Jože MLAKAR, 5. obl. in zahvala za 80
           let življenja
          + Štefan GORIŠEK, 11.obl. 
24. NEDELJA MED LETOM, 11.9.    krstna nedelja
7.00:  živi in + farani
9.00: + Alojz JANČIČ
         + Engelberta OJSTERŠEK
10.30: + Anton OJSTERŠEK, obl., njegovi starši 
in starši Mlakar (Olešče)

Vpis k verouku
V četrtek 1. septembra in v petek 2. septembra bo 
vpis otrok k verouku od 15.00 do 17.00. Z verou-
kom bomo začeli 5. septembra, po predvidenem 

urniku. Starši in veroučenci lepo vabljeni.
Sestanek za starše birmancev bo v ponedeljek 5. 

septembra, ob 18.00.
Začetek devetdnevnice  pred podelitvijo zakramenta 

svete birme bo v petek 9. septembra, ob 19.00.



Obisk fatimske Mari-
je v Sloveniji

Prvi obisk je bil ob 
80-letnici Marijinih 
prikazovanj v Fatimi, 
leta 1997, drugič pa 
jo je Cistercijanska 
opatija Stična sprejela 
enajst let pozneje. Leto 
pred 100. obletnico 
prikazovanja Marije 
v Fatimi na Portugal-
skem njen kip že tretjič 
obiskuje Slovenijo. Pet 

mesecev roma po slovenskih škofi jah in župnijah. 
Ljubljanski nadškof Zore je v pridigi ob prihodu 
kipa fatimske Matere Božje v Slovenijo spregovo-
ril o molitvi. Ugotavljal je, da je ta med Sloven-
ci šibka. Vrtimo se okrog svojih potreb in potreb 
bližnjih, ne znamo pa moliti velikodušno. »Če je 
Marija na Portugalskem povabila tiste, ki so nehali 
moliti, da so spet začeli moliti, naj bo sad njenega 
obiska pri nas tudi ta ponovna odločitev za molitev 
tolikih kristjanov, ki se spomnijo na Boga samo 
še takrat kadar postane hudo in težko, ko ni več 
poti naprej, ko zadenejo ob zid svoje nemoči”, je 
zaželel nadškof. Še posebej je k molitvi povabil 
družine, saj le tako lahko skupaj verujemo in ne 
postanemo individualni, »zasebniki«.
V dekaniji Laško bo Marija romala od poznih 
večernih ur 5. septembra v Loki pri Zidanem Mos-
tu, zjutraj 6. septembra bo ob 9.00 v Šentrupertu ob 
13.00 se kip Marije  romarice poslovi iz Sv. Lenarta 
nad Laškim in prepelje v Šmiklavžu nad Laškim, 
kjer bo sprejem in sveta maša ob 13,30. Ob 15.00 
bo slovo in nato sprejem v Rimskih Toplicah. Ob 
17.00 bo darovana sveta maša, nato pa slovo. Ob 

samo denar, vse druge apara-
ture so ostale nedotaknjene. 
Na ta način so odtujili večjo 
vsoto, predvsem intencijske-
ga denarja svetih maš ob po-
grebih in drugih naprošenih 
datumih. (intencijski de-
nar je denar, ki ga darujete, 
ko naročite svete maše v 

Laškem, Rimskih Toplicah in v Šmiklavžu). Vse, še 
neopravljene svete maše, bomo seveda v prihodnjih 
mesecih opravili.
V tem primeru gre za drzno 
tatvino, saj smo v tej noči 
prenočevali v župnijski 
stavbi štirje odrasli ljudje, 
ne, da bi karkoli slišali. 
Za njimi je ostalo razdejanje 
prostora, materialna škoda, 
a to še ni najhuje. Tisto, kar 
je najtežje razumete verjetno 
le tisti, ki ste se kdaj znašli 
v podobni situaciji in poznate 
kaj vse se dogaja v človeku, ko se znajde oropan občutka 
varnosti, zasebnosti, skratka življenja v človeško civilizirani 
družbi. Kot župnik se zahvaljujem vsem, ki ste čuteči z nami 
in z molitvijo ter dobrimi deli po svojih močeh radi priskočite 
na pomoč.                                                                                Rok M.

18.00 jo bomo sprejeli v Laškem. Ob 19.00 bo da-
rovana sveta maša. Ob Njej bomo prenočili v molit-
venem programu. Po jutranji maši ob 8.30 se bomo 
od nje poslovili. Romanje bo nadaljevala ob 10.00 
pri Sv. Jederti nad Laškim; ob 12.00 v Dolu pri 
Hrastniku; ob 15.00 v Hrastniku; ob 17.00 Trbov-
lje  - Sv. Marija; ob 20.00 Trbovlje - Sv. Martin. 
Da bi romanje kipa  Marije iz Fatime  bilo čim bolj 
usklajeno imamo duhovniki v sredo 31. avgusta  v 
Laškem rekolekcijo. Zato bo to sredo sv. maša  v 
Laškem ob 9.30. Morebitne dodatne podrobnosti 
bomo objavili prihodnjo nedeljo.

---------------------------------------
Priprava na birmo 2016

18. septembra 2016 bo v Laškem v okviru treh 
župnij (Šmiklavž, Rimske Toplice, Laško) ob 
10.30 slovesnost svete birme. Sestanek za starše 
birmancev vseh treh župnij bomo imeli 5. septem-
bra ob 18.00 v veroučni učilnici. Z birmansko de-
vetdnevnico bomo začeli v petek 9. septembra 2016 
ob 19.00. Logično je, da se devetdnevnice udelžijo 
vsi birmanci in kolikor je mogoče tudi njihovi botri, 
starši. Devetdnevnica je čas, ko se skupaj priprav-
ljamo na prejem zakramenta svete birme. Starejši 
obudimo spomin na svojo birmo in skupaj z mlad-
imi prosimo za prejem darov Svetega Duha. K de-
vetdnevnici vabljeni tudi drugi, ki želite poglobiti 
in osvežiti vero.

---------------------------------------
Vlom v župnišče

V ranih jutranjih urah, v sredo 24. avgusta so ne-
znanci vlomili v prostore župnijskega doma. V pro-
store so na silo vstopili skozi dvoje zunanjih vrat, 
nato pa skozi kletna vrata vlomili še v atrij in iz 
pisarne odtujili sef, ki je bil vgrajen v pohištveni el-
ement. Izpraznjeni sef so odvrgli ob lesenem plotu 
cerkve in ob njem pustili tudi nekatere dragocenos-
ti, ki niso bili bankovci. V predalih pisarne so iskali


