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Maše v prihodnjem tednu
14. NEDELJA MED LETOM, 3.7.
7.00:  živi in + farani
9.00: + Avgust TERŠEK, 4. obl., starši Angela in Karel TERŠEK
10.30: + Roman, Anica, Antonija, Miha GABER-
ŠEK, Jože  Franc in Angela MARINKO
          + Alojz KLINAR in rodbina ULAGA (Mulenca)
PONEDELJEK, 4.7., sv. Urh, škof
7.30: + Andrej KOVAČ in po namenu
         v zahvalo in priprošnjo
         + Janez ŠKORJA  
TOREK, 5.7., sv. Ciril in Metod, slov. ap.
19.00: v zahvalo za srečno operacijo in okrevanje
            v dober namen
SREDA, 6.7., sv. Marija Goretti, muč.
7.30: za mir in zdravje v družini
          + Angela IVAJNKO in + KNEZ, BEZGOVŠEK  
ČETRTEK, 7.7., sv.  Vilibald, škof
19.00: + Avguštin STEINER
            + Mihael  GOLOUH, 8. dan
PETEK, 8.7., sv. Gregor Grassi, škof
7.30: + starši Matija, Frančiška DEŽELAK
19.00:  + Antonija KRAJNC 
             Jezusu in Mariji v zahvalo za uslišano prošnjo
SOBOTA, 9.7., sv. Avguštin, muč.
19.00: + Karel Deželak, 25. obl. in žena Justina
           + Avguštin ŽIKOVŠEK, 30. dan
15. NEDELJA MED LETOM, 10.7.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože ZALOKAR, 20. obl. in starši OJ-
             STERŠEK (Brstnik)
10.30:  + Jože OJSTERŠEK, obl.            
11.00: Šmohor: + Angela, Franc SENICA  in sorodstvo
              + Darinka DVORŠAK in Alojz GRMŠEK

PONEDELJEK, 11.7., sv. Benedikt., op.
 7.30: + Angela in Izidor BELEJ
          + Marjana RAVNIKAR 
TOREK, 12.7., sv. Mohor in Fortunat, muč.
19.00: + Anton, Olga HRIBERŠEK in za mir v družini
              za srečno vrnitev iz dopusta
SREDA, 13.7., sv. Henrik, kr.
7.30:  + Angela GUČEK
          + Anton KOLAR in Ljudmila
ČETRTEK, 14.7., sv. Kamil de Lellis, duh.
Marija Gradec19.00:  + Zdravko DERMOTA
                                      + Franc ŠKORJA
PETEK, 15.7., sv. Bonaventura, škof
7.30:  + Štefanija PAVČNIK
Marija Gradec:19.00:  + Vladimir DORNIK in starši                                      
SOBOTA, 16.7, sv. Karmelska Mati Božja
Marija Gradec19.00:+ Matilda DRAGAR
                                    + Franc BREČKO, osm.
16. NEDELJA MED LETOM, 17.7. krstna ned. 
7.00: živi in + farani
9.00:  + Stanko PLATOVNJAK, Angela ŠANC in vsi 
              sorodniki PLATOVNJAK
10.30: Marija Gradec:  + Terezija KURAT, 2. obl. in Marjan                                            

V nedeljo, 3.7. bo ob 15.00 blagoslov obnov-
ljenega Borovškega križa v zaselku Tovsto 15. 
K blagoslovu vabi Stanko Krajnc.

LATINSKI PREGOVOR

Aliena vitia in ocilus habemus, a tergo nostra 
sunt. -- “Pred očmi imamo tuje pomanjkljivo-
sti, naše pa so nam na hrbtu.”

Oznanjajte:
“Priližalo se vam je Božje kraljestvo.”



topu v župnišče, ki so ga
soanimatorji prekrasno okraslili. Tekom dni, ki smo jih preživeli z 
otroci v igri, molitvi in pesmi smo bili deležni ogromno zahval, ob-
jemov, iskrivih pogledov in nasmehov. A sama se na oratorij ne 
vračam zaradi tega. Vračam se, ker me otroci vsak dan, vsak teden, 
vsak oratorij ponovno učijo. Učijo, kaj pomeni pristna vera, kako biti 
popolnoma iskrena, kaj pomeni zaupanje in to, kako priti pred Boga z 
odprtim, čistim otroškim srcem. V času, ko tako hitimo in stvari, ki so 
res pomembne tako hitro odrinemo na stran, me oratorij spomni, kaj je 
resnično in zakaj se je vredno boriti.
Peter Belej: Letošnje leto sem na oratoriju kot animator sodeloval 
drugič. Predvsem sem vesel, da sem kvalitetno zapolnil svoj prosti 
čas. Tekom tega tedna sem pridobil obilo novih izkušenj pri delu z 
mlajšimi otroci. Letošnja tema je bilo življenje in delo našega farne-
ga zavetnika sv. Martina. Preko oratorijske igrice sem se tako jaz kot 
verjetno tudi otroci naučil veliko o življenju sv. Martina. Pri oratorijski 
igrici sem tudi sam prevzel vlogo sv. Martina. Mislim, da sem svoj čas 
zares kvalitetno zapolnil s tem, da sem ga podaril otrokom. Na orato-
riju bom zagotovo sodeloval tudi drugo leto.
Terezija Vodišek: Letošnji oratorij je bil kot vsako leto nekaj čisto 
posebnega. Spoznavali smo našega Martina in se od njega učili pogu-
ma, usmiljenja, odločanja, učenja in misjonarjenja. En teden, ki smo 
ga preživeli skupaj z otroci, je minil kar prehitro. Ob pogovoru in igri 
smo mimogrede vadili krščansko življenje v vsakdanjem življenju. In 
najlepši spomini so ti, ko vidiš da otroke Jezus pritegne in spoznajo, da 
je fajn biti kristjan. Ko se kakor apostoli na binkošti ‘vžgejo’ in jih strah 
ne ustavi pri oznanjevanju (tudi če to pomeni, da greš po Laškem in 
deliš misli iz Svetega Pisma). Ko se spomniš nasmejanih obrazov in 
žarečih oči. Za vse to je vredno darovati nekaj našega časa in postati 
orodje v Njegovih rokah.
Tadej Pasarič: To leto sem bil že tretjič animator in se mi zdi da je 
vsako leto oratorij boljši, ker se animatorji učimo iz napak prejšnjih let. 
Letos mi je bil oratorij še posebno zanimiv, saj smo spoznavali življenje 
svetega Martina, zavetnika naše cerkve. Otroci in tudi animatorji smo 
na zabaven način spoznavali svetega Martina skozi kateheze, dramsko 
igro in sveto mašo. Kljub temu da sem bi na koncu oratorija že pošteno 
utrujen, sem poln vtisov in otroške energije. Vsak dan posebej mi je bil 
nov izziv. Otroci so me naučili potrpežljivosti in vztrajnosti, zato hvala 
Bogu za oratorij.

se nadaljuje prihodnjič...
                                                    

Katehumena Sabina in Urban prejela zakramente uvajanja
Preteklo soboto, 25. junija, sta katehumena (katehumen: odsrasli, ki 
se pripravlja na prejem zakramentov) Sabina Tavčar in Urban Sajo-
vic prejela zakramente. Sabina je prejela vse zakramente uvajanja v 
krščansko življenje (sveti krst, sveto birmo, sveto obhajilo), Urban 
pa je že bil krščen in je prejel zakramente birme, svetega obhajila 
in svete spovedi. Oba sta se zavzeto pripravljala preko tečaja Alfa, 
postnih katehez in individualnih srečanj s kaplanom Klemnom. Ob 
prejemu zakramentov jima iskreno čestitamo in želimo, da bi vztra-
jno sledila Jezusu. Priporočam vam ju v molitev.

Odmev Oratorija 2016
V okviru treh župnij (Laško, Rimske Toplice in Šmiklavž) je od 26. 
junija do vključno 1. julija potekal oratorij z geslom: “Jezus, vate 
zaupam”. Osrednji lik oratorija je bil sveti Martin. Preko njegovega 
življenja smo tudi mi odkrivali vrednost krščanskega življenja in za-
upanja v Boga. Na oratoriju je bilo okoli 85 otrok in 16 animatorjev. 
V nadaljevanju si lahko preberete vtise animatorjev, ki so sodelovali 
na oratoriju:
Metka Fistrič: Torej...oratorij. To dogajanje zagotovo poznate, 
sploh, če živite blizu župnije: tisti teden med poletjem, ko slišite ve-
liko veselega otroškega vreščanja, petja in splošne radosti - to je to! 
Spet je oživelo župnišče, spet se je po Laškem razlegal smeh malih 
in malo večjih otrok, spet je vsak dan ob 12. uri v atriju župnišča 
kosilo ogromno število otrok, spet je v Laškem potekal oratorij, 
teden veselja in zabave in spet sem zelo uživala. To je teden, ko do-
besedno živiš skoraj samo za otroke in občutek pri tem je odličen. 
Oratorij je zame stvar brez katere sploh ni počitnic, zato je to zadnja 
stvar na svetu, ki bi jo izbrisala iz svojega urnika. Že kot otrok sem 
tisti teden, ko je potekal oratorij, kar težko zapela zaključno himno in 
odšla domov. Sedaj v vlogi animatorja pa je zame ta stvar le še težje 
izvedljiva. Vsem otrokom torej zelo priporočam, da pri oratoriju os-
tanejo čim dlje, staršem pa, naj jih pri tem spodbujajo.
Ana Ojsteršek: Letošnje leto sem na oratoriju že tretje leto kot ani-
matorka in moram reči, da vsako leto odnesem ogromno novega in 
dobrega. Vsako leto nam nov svetnik v igrici, pa tudi otroci, anima-
torji in gospod kaplan dokažejo, da vera ni samo ravnodušnost in 
nekaj brez cilja, ampak nas bogati z veseljem, srečo, modrostjo in pa 
seveda duhovno rastjo. Teden, ki je prehitro minil, bo meni, pa upam 
da tudi otrokom, ostal še dolgo v spominu in da bodo naslednje leto 
spet popestrili župnišče.
Matija Teršek: Letošnji oratorij mi je minil še posebej hitro – hitreje 

kot prejšnja leta. Tako kot ponavadi, sem se tudi letos kot anima-
tor naučil veliko novega. Otroci so bili živahni, razposajeni in 
veseli z iskrami radosti v očeh in so me zmeraj uspeli spraviti v 
dobro voljo, četudi sem se kdaj zbudil utrujen še od prejšnega 
dne. Zadolžen sem bil za organizacijo velike igre, ki se ponavadi 
odvija na koncu oratorija. Kljub temu, da so otroci morali opraviti 
malo večji sprehod za razliko od prejšnjih let, so jo presentljivo 
dobro sprejeli, kar me je pozitivno presenetilo. Tudi delavnice so 
mi bile letos zelo všeč, saj so otroci letos še bolj veselo in zavzeto 
prepevali. Vsekakor sem užival pri opravljanju animatorske na-
loge in bom prisoten tudi naslednje leto!!!
Manica Slapšak: Ker letos na oratoriju nisem mogla biti pris-
tona ves teden, mi je ta še posebej hitro minil, sem pa zato tudi 
bolj cenila čas, ki sem ga lahko preživela tu. Všeč mi je bil letošnji 
lik oratorija - svetnik Martin, saj je (kot zavetnik naše cerkve) še 
toliko bolj “naš” in zato navdihujoč. Mislim, da so takšen občutek 
dobili tudi otroci, ki so njegovo življenje spoznavali skozi drams-
ko igrico in kateheze, pri katerih so (včasih bolj, drugič manj) 
veselo sodelovali. Prav tako pri veliki igri, igri z vodo..., pre-
senetljivo navdušeni pa so tudi misijonarili po Laškem in ljudem 
z nasmehom sporočali, da jih Bog ljubi. Prav to pa je pravzaprav 
tisto glavno sporočilo vsakega oratorija, tudi letošnjega - Bog nas 
ima rad!! Ne pozabimo tega. Naj podelim zgolj še en trenutek, ki 
je bil eden tistih, v katerih vidiš, kako res drži, da moramo biti ka-
kor otroci... Ko smo namreč začeli misijonariti, je nek starejši gos-
pod še posebej nejevoljno zavrnil sporočilce na listku s stavkom, 
da “njemu še ‘dohtar’ ne more več pomagat’, kaj šele Bog!”. 
Z animatorko naju je že malce stisnilo, da jih to ne bo slučajno 
preveč potrlo in vzelo volje. Pa so mu otroci z iskricami v očeh 
povedali, da “ne, ne, Bog ima rad ČIIIISTO VSE!!”
Jerneja Burger: Letošnje leto sem bila že četrto leto anima-
torka in oratorij vsako leto doživim drugače, globje… Božja 
navzočnost med nami se res čuti, sploh ob skupni igri, petju in pri 
maši. Otroci so preko svetega Martina, pri misijonarjenju v svet 
res ponesli pravo sporočilo in se okrepili v svoji veri. Okrepili so 
svoja poznanstva in prijateljstva in se spoznali z novimi prijatelji. 
Res sem vesela, da imamo dar vere in ga lahko preko takih do-
godkov delimo tudi z drugimi ter eden drugega bogatimo.
Zinka Kovač: Letos sem bila animatorka na oratoriju ponovno 
po nekaj letnem premoru. Kljub začetnim skrbem, kako se bom 
zopet vključila in vživela, me je ritem oratorija prevzel že ob vs-


