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Maše v prihodnjem tednu

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
PONEDELJEK, 4. 5., sv. Florijan, mučenec
Ob 7.30: za + Franca SAJTL
 ob 19.00: za + Petra in Vero BOLČINA
                   za + Pavla BOLČINA
TOREK, 5. 5., sv. Angel, redovnik
Ob 7.30: za + Franca GUČKA
ob 19.00: za + Viljema NEMET, (8. dan)
                   za + Adolfa ŠANCA in Ano

molitveno srečanje za duhovne poklice po maši
SREDA, 6. 5., sv. Dominik Savio
Ob 7.30: za + Albina in Ano PUŠNIK, Ladislava in
                 Ljudmilo PAVLINC
 ob 19.00: za + Franca ŠKORJA
                 za + Petra ŠKORJA
ČETRTEK, 7. 5., sv. Gizela, opatinja 
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 19.00: za + Stanislava PUŠNIKA
                  za + Marjeto POSPEH
PETEK, 8. 5., sv. Bonifacij IV., papež
Ob 7.30: za + Angelo BELEJ
ob 19.00: za + Silvestra TERŠKA, 9 obl., in družino
                 OBLAK
SOBOTA, 9. 5., sv. Izaija, prerok
Ob 19.00: za +  Julijano ŠTOR, 100. obl. rojstva
                   za + Franca ZORE in Jožeta 
               DEŽELAKA (14. obl.)

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 10. 5.
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Rudija HRASTNIKA (4. obl.) in Rozalijo 
                     DEŽELAK iz Udmata
               za + Cilko HRASTNIK, duhovne poklice in 
               v zahvalo za vse prejeto
ob 10.30: za +Amalijo HRASTNIK (1. obl.), rodbini 
                  HRASTNIK in MAJCEN

V četrtek 7. maja 2015 bo po večerni maši srečanje 
gospodarskega sveta in ključarjev laške župnije

Šmarnice za otroke in odrasle 
S šmarnicami smo pričeli 1. maja. Ker je bil to še čas 
počitnic, je bil obisk prvega dne okrnjen. Naj ponov-
no zapišem vabilo k šmarnicam, pri katerih bomo z 
otroki po druženju ob oltarju zbirali družabno igro. 
Najzvestejši bodo tudi nagrajeni. Šmarnice za otroke 
bodo zvečer ob 19. uri, razen ob nedeljah. Letošnji 
naslov šmarničnega branja je DROBNI KORAKI VE-
LIKIH JUNAKOV, avtorice Mateje Gomboc. Še posebej 
povabljeni k šmarnicam letošnji prvoobhajanci in bir-
manci. 

Pri jutranjih mašah bo šmarnično branje namenjeno 
odraslim. Brali bomo knjigo BOGASTVO UBOŠTVA, av-
torice Marije Krebelj. Svete maše bodo med tednom ob 
7.30, razen v dneh, ko je dopoldne maša pri drugih 
cerkvah in ob sobotah, ko je samo večerna sveta maša. 

Florjanovo 2015 v Laškem
Župnijski list nastaja v urah priprave na večerno slavje 
Florjanovega v Laškem. Letos še prav posebej v zna-
menju obletnice konca druge svetovne vojne. Katere 
obletnice že? V prejšnji številki Martinove Lilije je bila 
navedena letnica, ki je vendarle dosegla svoj namen. 
Hvala za komentar, ki vam ga posredujem. Od dogodka 
na Florjanovo letos mineva 70 let in ne 50 let kot nava-
jate na prvi strani Martinove Lilije. Upam da je bil to le 
lapsus linguae. Z odličnim spoštovanjem! MK
Tokrat je bil avtor podpisan, za kar sem prav posebno 
hvaležen.



Kaplanov odziv na pasijon
Ko zbiram misli in brskam po spominih doživetega v 
uprizarjanju letošnjega pasijona, čutim hvaležnost. Večkrat mi 
je med predstavo prišla misel: »Kako lepo je, če smo skupaj!« 
Odšteval sem predstavo za predstavo, seveda ne z željo, da čim 
prej minejo, ampak z željo, da ulovim to kar nam je vsem, pri 
tem skupnem prizadevanju, bilo podarjeno. Čutil sem, da je 
med nami vela božja milost, pa čeprav bi me kdo ob tej izjavi 
čudno pogledal. Zakaj je vela božja milost? Ker smo se trudili 
živeti kot bratje in sestre in ker smo se trudili za medsebojno 
slogo. Tam kjer se ljudje trudijo za slogo, tam Bog daje svoj 
blagoslov. S tem ne želim idealizirati pasijonske skupine in 
skupnega ustvarjanja, lahko pa rečem, da je bil to prostor, kjer 
smo vsi dihali za eno stvar, kjer smo vsi želeli dati najboljše, kjer 
smo čutili, da potrebujemo bližnjega. Nekateri smo slišali, drugi 
čutili, spet drugi slutili klic Gospoda, ki nas je poklical v službo 
oznanjevanja. Oznanjevanja česa? Preprosto, oznanjevanja 
Njega, Njegove ljubezni do človeka. Bog nas je in nas ljubi 
zares, do kraja. Ko razmišljam o tej nedoumljivi božji veličini 
in ljubezni, umolknem in neham pisati … Hvala!

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

Mnenje Pilata
Vloga Pilata mi je bila zaupana že leta 2000. Priznam, da sem 
letošnje leto okleval, ko me je režiserka Magdalena Hrastnik 
prosila, da se že tretjič vživim v lik Pilata. Ker pa se v igralskem 
ansamblu vedno počutim fantastično, sem privolil in sedaj sem 
vesel, da lahko sodelujem v timu Laškega pasijona 2015; z otro-
ki, mladostniki in odraslimi. Poleg igralcev me navdušuje tudi 
prečudovito petje, solistke in orkester.
Vse skupaj pa neutrudno povezuje Magdalena, z možem Ti-
netom, katerima gre največja zahvala za usklajeno celoto.
Zelo sem ponosen v vlogi rimskega vojaka Pilata. Priznati pa 
moram, da se zgrozim, ko pripeljem Jezusa v sodno palačo 
bičanega, opljuvanega in izmučenega. Ob pogledu na ta pr-
izor se počutim nemočnega. Zato večkrat premišljujem in bom 
premišljeval, dokler mi bo dano: “Kaj je pravzaprav RESNI-
CA?”                                                            Jožef Knez-Poncij Pilat

 .................................................
Srečen in miren v svojem srcu, poglobljen v veri in globoko 
hvaležen Bogu, da sem bil že drugo leto zapored udeležen v 
igri Pasijona.
Bil sem:-kralj v mrtvaškem plesu, človek iz množice z imenom 

Haman in igral sem vlogo priče. Priznam, da sem se težko 
privadil nasprotujočih se vlog. S težo v srcu sem kričal: “Križaj 
ga...’’.A morda mi je ravno to dalo globje misliti, čutiti in se 
vživeti v dogajanje.
Vsebina pasijona, ki mi kot kristjanu ni tuja, kakor tudi druženje 
s soigralci, so v vmeni pustili velik pečat. Mnogo pozitivnega in 
ta spomin me bo spremljal dokler bom živ. Z igranjem v pasijonu 
sem doživel in doumel veličino in pomen velikonočnega jutra.
Zahvaljen dobri Bog, da sem smel biti delček te igre!

Slavko Ojsteršek iz Radobelj
.................................................

In kaj pravi župnik?
Na atrij župnijskeega dvorišča sem se v tem tednu spomnil, ko 
sem se v Benetkah ustavil na “mostu zdihljajev”. Ta most je 
dobil svoje ime zaradi prečkanja zapornikov iz zapora v sodno 
“Doževo palačo”. Letošnji postni in velikonočni čas so nam v 
laškem župnišču zaznamovali prizori iz Jezusovega življenja, 
ki sega nazaj v dvatisočletno zgodovino in več stoletno tradicijo 
Laškega. 
Pasijon je uprizorjen, rekviziti so v glavnem pospravljeni, gledal-
ci in aktivni v pasijonu so se razšli, Savinja v svoji strugi teče na-
prej, kot že toliko stoletij in tisočletij. Vsi pa, ki smo se v tem ob-
dobju tako ali drugače srečali z Laškim pasijonom, nosimo v sebi 
dar in blagoslov sporočila, ki ga je v dramski spretnosti človek 
položil v usta žene, pred grobom: “Vstal je, videla sem ga!”
Vsak najmanjaši gib in vsaka izgovorjena beseda iz še tako 
stranske vloge ali celo nemega prehoda  po odru, nosi v sebi 
najskrivnostnejši in najmogočnejši vzklik Aleluja!
Zahvala vsem, ki ste doživeto in po svojih močeh z močnim 
sporočilnim nabojem oblikovali vseh letošnjih šest večerov. 
Da je bilo to mogoče ima največ zaslug režiserka Magdalena. 
V sporočilo našega Gospoda Jezusa Kristusa se je poglobil in z 
darom odločitve hoje za Gospodom, nam vsem približal kaplan 
Klemen. Vse zapeto in zaigrano iz inštrumentov in grl je z diri-
gentsko roko usmerjala Teja. Tako smo kot ena “družina” zmogli 
biti vsak sodelujoč na svoj način “Gospodove priče”. 
Za vse, kar je bilo v teh tednih laško župnišče kraj, kjer je Jezus 
lahko nagovoril in se približal kakšnemu človeškemu bitju in 
prepričan sem, da so se ta srečanja zgodila, zato lahko zapišem, 
da ni bilo zaman. Ne “most zdihljajev” ampak “kraj srečanja z 
Jezusom” oziroma Laški pasijon, se je izrisal v pomlad 2015.

Prva seja novega ŽPS
Pastoralni načrt je s strani škofi je potrjen. Peter Ojsteršek je 
vsem članom ŽPS za obdobje 2015/20 posredoval blagoslov 
škofa Lipovška nad poslanstvom in delom, ki nas čakata v 
novem obdobju. Novi člani so prejeli poleg seznanitve z 
načrtom, potrdila ob izvolitvi v ŽPS.

Župnijski pastoralni svet nadžupnije Laško 
sestavljamo: tajništvo: župnik Rok Metličar, kaplan Klemen 
Jager, tajnik Tanja Tušek; zastopniki skupin: Dragica Cverle, 
Katja Renko, Terezija Vodišek; člani: Anica Brečko, Lilijana 
Klezin, Jožica Krašovec, Olga Krajnc, Terezija Peganc, Vera 
Skornšek, Jernej Slapšak, Marica Terbovc, Peter Ojsteršek, 
Lidija Stanka Ojsteršek, Tanja Ulaga, Ciril Damijan Ulaga, 
Marko Zeme, Tomaž Zeme; člana medžupnijskega pasto-
ralnega sveta: Anastazija Deželak in Andrej Renko.
Naloge smo skušali zastaviti tako, da jih bo mogoče izvršiti v 
tem mandatu. Novo članstvo pomeni nov veter, nov smisel. 
Osvetljen je bil zgodovinski pregled načrtovanja dela v pasto-
rali od nastanka celjske škofi je. Iz statuta je bilo poudarjeno, 
da je ŽPS posvetovalni organ župnika, ki pokriva področje 
oznanjevanja, bogoslužja in služenja.
Ker je enoten pastoralni načrt za vso Cerkev v Sloveniji, smo 
se ustavili pri njem.
Nadaljnje delo smo zastavili v sedmih skupinah, ki skušajo 
naše delo usmerjati na osebnem, družinskem in župnijskem 
področju:
- molitev, //- božja beseda, //- bogoslužje, //- poklicanost in 
poslanstvo, //- živa občestva, //- sočutje in pravičnost, //- 
odpuščanje in sprava.
V naslednjih župnijskih listih bomo skušali predstaviti 
področje dela v vsaki izmed skupin, ki se na nekaterih 
področjih seveda prepletajo.
Ena ključnih nalog članov ŽPS, gospodarskega sveta in 
ključarjev naj bi bila zbirati podatke o verskih znamenjih (za-
kaj je nekje postavljeno tako znamenje v župniji?); cilj je pop-
isati in arhivirati verska obeležja (fotografi rati, poiskati namen 
obeležja), da tako ohranimo izročilo, ki se je doslej ohranjalo 
v ustnih virih.
Na vse naše prihodnje delo naj rosi božji blagoslov, da bi 
živeli povezanost med seboj, z vso župnijo in Cerkvijo v 
našem prostoru, kot je to Jezus lepo povabil, da naj bomo na 
trti rodovitne mladike.


