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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 3. 1. 2. nedelja po božiču
Ob 7.00: Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano prošnjo
ob 9.00: za + Leopolda BREČKO, obl.
ob 10.30: za + Ano VODIŠEK, 12. obl. in moža Petra 11. obl.
                     za +  Ludvika PESJAKA
PONEDELJEK, 4. 1. sv. Angela, red.
Ob 7.30: za + Ano BOLČINA
                za + Stanislava Zlatka SIVKA
                za + Štefanijo PAVČNIK, 30. dan
              za + Julijano KOLAR in sorodnike
ob 14. uri pogreb + Ivana URATNIKA v Rečici
TOREK, 5. 1. sv. Simeon, puš. 
Ob 18.00: za + Bojana KNEZA
                 za + Ljudmilo JAKOPIČ
                 za + Alojzijo ROZMAN
                 za + Antona KOLARJA in ženo Ljudmilo

                  biblična skupina po maši v župnišču
ob 13.30 maša v vežici, nato pogreb + Ivana VERBOVŠKA 
SREDA, 6. 1. Gospodovo razglašenje
Ob 7.00: za + Franca LOKOŠEK
ob 9.00: za + Majo NOVAK
ob 18.00 za + Janeza ŠKORJA, obl.
po maši koncert vokalne skupine Vodomke iz Laškega
ČETRTEK, 7. 1. sv. Rajmund, duhovnik
Ob 18.00: za + Pavla MASTNAKA, 4. obl. in mamo Hermino
                za + Cilko LUBEJ
                za + Franca ŠKORJA
PETEK, 8. 1. sv. Severin, opat
Ob 7.30: za + Franca GUČKA
ob 18.00: za + Marijo BUČAR in moža Franca
                 za + Darka ALBREHTA
SOBOTA, 9. 1. sv. Julijan, muč.
Ob 18.00: za + starše Franca in Ljudmilo ŽIKOVŠEK
                   ter Ivana in Valburgo ZEME
                    za + Justino GOLOUH

NEDELJA, 10. 1. JEZUSOV KRST
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Andreja ŠIBILA, 2. obl.
               za + Albino ŠRAML
ob 10.30: za vse + iz družine BARAN

Vokalna skupina Vodomke iz Laškega je z letošnjo sezo-
no zajadrala v petnajsto leto delovanja v svojem okraju 
in širše po Sloveniji. Tokrat se bodo predstavile z manj 
znanim božičnim programom, vpletle pa so tudi znane 
skladbe, ki v tem času odmevajo po svetu. 
Obeta se nam čudovit glasbeni večer, ki bo naše praznike 
obogatil in jim pričaral skrivnostnost in mir.
-------------------------------------------------------------------

Začenjamo s tečajem Alfa
Od leta 2011 je v Laškem tečaj Alfa priložnost za vsakog-
ar, da išče odgovore na življenjska vprašanja. Srečanja so 
sproščena, prijateljska, zabavna in neobvezujoča. Tečaj Alfa 
je kratka in praktična predstavitev krščanstva, ki poteka v 
prijetnem vzdušju in v neformalnem slogu, vodi pa ga ekipa 
sodelavcev.
Kako poteka? 
Tečaj Alfa je sestavljen iz dvanajstih večerov. Vsak večer na 
tečaju vključuje čas za prigrizek in klepet, petje, predavanje 
in sproščen pogovor v majhnih skupinah. Tečaj vključuje 
možnost skupnega vikenda.
Komu je tečaj Alfa namenjen?
Tečaj je primeren za vsakogar, prilagojen pa je za:
- tiste, ki iščejo odgovore na življenjska vprašanja, 
- tiste, ki ne hodijo redno v cerkev, a želijo spoznati krščansko 
vero na svež in zanimiv način, 
- nove kristjane, 
- tiste, ki ne poznajo krščanstva, 
- tiste, ki želijo poglobiti osnove vere. 
Kakšna je cena? 
Tečaj Alfa je brezplačen. Veseli bomo prostovoljnih prisp-
evkov za hrano.
Predvideno prvo srečanje je v četrtek, 13. januarja 2016, 
ob 18.30.  Za termine nadalnjih srečanj se bomo dogovorili 
na prvem srečanju. 

Pastir iz jaslic vabi na tečaj Alfa



Podeljeni zakrameni v nadžupniji Laško v 
svetem letu Božjega usmiljenja 2015

Božje usmiljenje je veliko. Tako nas nagovarja 
Psalm 16, 6-11. Papež Frančišek nas vabi, da 
se v svetem letu Božjega usmiljenja obrnemo 
k usmiljenem Očetu. Milostni čas bo trajal od 
praznika Marijinega Brezmadežnega spočetja, 
8. decembra 2015, do praznika Jezusa, Kristusa 
Kralja vesoljstva, 20. novembra 2016. Če bi hoteli 
označiti Jezusa kot nam ga predstavljajo evangeli-
ji, bi ga lahko označili z dvema besedama: Jezus je 
sočuten in usmiljen. Da postane človek usmiljen, 
mora živeti iz med seboj povezanimi držami in 
sicer: razumevanje – spoštovanje – sprejemanje 
– odpuščanje. Pa Božje usmiljenje? Pomislimo, 
kolikokrat nam je že odpustil. Koliko dobrega se 
nam je v življenju zgodilo, kako Jezus bedi nad 
nami in koliko naših težav se srečno konča. 
Ustavimo se ob podeljenih zakramentih svetega 
krsta v minulem letu
Krščevanje je Jezus naročil učencem po vstajenju 
od mrtvih: “Dana mi je vsa oblast v nebesih in na 
zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svete-
ga Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem 
vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni 
do konca sveta.« (Mt 28, 18–20.)
Sveti krst je prvi in najpomembnejši zakrament, 
ki izbriše izvirni greh inpodeli Božje življenje. Pri 
krstu je krščenec sprejet v katoliško Cerkev in lah-
ko prejme tudi druge zakramente. Najpogosteje se 
za krst odločijo starši, ki prinesejo otroka v cerkev 
k duhovniku, lahko pa se da krstiti tudi odrasel 
človek, ki hoče stopiti na pot vere in odrešenja. 
Med obredom svetega krsta Bog sprejme otroka 
med vernike, starši in botri pa se zaobljubijo, da 
bodo novega člana vesoljne Cerkve vzgajali v 
krščanskem nauku, da se bodo z njim udeležili 

svete maše in ga vpisali k verouku. Pred krstom 
morajo izpovedati svojo vero, če pa je krščenec 
odrasel, to stori sam. 
V minulem letu 2015 je bilo v nadžupnij Laško 22 
krstov: 11 fantov, 11 deklic. 8 otrok je bilo rojenih 
v cerkveno sklenjenih zakonih, 11 nezakonskih, 3 
civilnozakonski. Rojstva oziroma krsti v preteklih 
desetletjih: leta 2005 je bilo 32 krstov; leta 1995 
je bilo 57 krstov; leta 1985 je bilo 81 krstov; leta 
1975 je bilo krščenih 71 otrok; leta 1965 je bilo 99 
krstov.
Ob pogledu na to statistiko se vprašajmo,… Pre-
globoko sem se zamislil, da bi lahko karkoli za-
pisal. Presodite sami!

Krščanski pogreb
Smrt brata ali sestre v krščanski skupnosti ne prizad-
ene le družine pokojnika, temveč celotno občestvo. 
Pogrebni obred ni zakrament. Pokojnemu, ki nas 
je zapustil, se Bog ne razodeva več v znamenjih, 
temveč iz obličja v obličje. Zato se skupnost zbere 
ob slovesu vsakega člana. Ob pogrebu obhaja Kris-
tusovo velikonočno skrivnost in moli, da bi rajni s 
Kristusom prešel iz smrti v življenje. Z molitvami 
izpovedujemo, da ostajamo povezani z rajnimi po 
Kristusu, ki nas združuje.
V letu 2015 je bilo v nadžupniji Laško pokopanih 
64 faranov, 28 moških in 36 žensk.
Najstarejši moški je bil Martin Zavšek, star 93 let, 
najstarejša ženska je bila Ljudmila Jakopič, stara 
96 let.
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 
17 rajnih; 12 jih  je prejemalo sv.zakramente; 6 
občasno do bolezni ; za ostale najožji svojci niso 
imeli podatka kdaj so nazadnje prejeli zakrament 
sprave, obhajila ali bolniškega maziljenja.
Nihanja med številom pogrebov v preteklih de-
setletjih: leta 2005 je bilo cerkveno pokopanih 59 
faranov; leta 1995 66 faranov; leta 1985 49 far-
anov; leta 1975 57 faranov; leta 1965 52 faranov.

Kako ravnati ob smrti?
Ko se izteče zemeljsko življenje, krščanska na-
vada zahteva, da pokojniku izkažemo primerno 
čast in pozornost. Prav je, če je le mogoče, da se 
družina zbere k skupni molitvi. Za obisk duhovni-
ka ob bolniku poskrbimo še za čas njegovega 
življenja. Če je prilika in od nastopa smrti še 
ni minilo 30 minut, lahko pokličete duhovni-
ka, da opravi pogojno maziljenje in poslednje 
priporočanje. Nato naj svojci, osebno, o smrti ob-
vestijo župnika. Župnik ali kaplan zbere podatke, 
ki so potrebni za vpis v mrliško knjigo. Skupaj 
pripravijo osmrtnico in se dogovorijo o dnevu, 
uri in načinu pogreba. Župnik nato poskrbi za ob-
javo smrti na župnijski oglasni deski.

Poroke
“Krščanska poroka pa mi je dala še nekaj, kar je 
odločilno prisostvovalo, da sva se zanjo odločila 
- božjo obljubo, da bo z nama in da naju bo 
spremljal, na naju pazil... In če si kristjan, ki v 
to veruješ, je lažje. Močan je zakrament zakona.
In kako se dejansko trudiva živeti krščanski za-
kon?
Bogu dovoliva, da je del najinih življenj in mu jih 
prepuščava. Vnašava molitev v vsak del najinega 
življenja. Skupaj moliva. Hodiva k maši. Drug 
drugega vedno pokrižava v slovo... In to naju res 
močno povezuje.”Agata H.
Leta 2015 se je v nadžupniji Laško poročilo 14 
parov.
Leta 2005 se je v nadžupniji Laško poročilo 8 
parov. Leta 1995 se je poročilo 24 parov; leta 
1985 se je poročilo 18 parov; leta 1975 je bilo 
poročenih 29 parov; leta 1965 je bilo poročenih 
45 parov.
Omenjeni podatki iz krstne knjige, pogrebne 
knjige in poročne knjige, nas vodijo k odgovor-
nemu poslanstvu oznanjevanja evangelija.


