
MARTINOVA LILIJA

Župnijski list izdaja nadžupnija Laško. Ogledate si ga lahko 
tudi na http://www.zupnijalasko.si  Odgovarja Rok Metličar. 

31. maj 2015, leto 7, št.:23

Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA SVETE TROJICE, 31.5.
Ob 7.00: za + Justino BALOH, moža Jožeta in + iz 
               družine BALOH
ob 9.00: za + Karolino JAKOPIČ, 15. obl. in Martina
ob 10.30: za + Angelo BELEJ in sorodnike
                za + starše GERŠAK, obl.
PONEDELJEK, 1. 6., sv. Janez Krstnik, škof 
Ob 7.30: za + dekana Jožeta HORVATA
                za + Franca PUČNIKA in starše
                za + Frančiško VIDEC, 8. dan
                za + Slavico in Franca ŠON
TOREK, 2. 6., sv. Erazem, škof 
Ob 19.00: prošnja k Mariji Pomagaj v zadnjih urah življenja
              za + Karolino LOKOŠEK
              za + Adolfa in Ano ŠANCA

molitveno srečanje za duhovne poklice po maši
SREDA, 3. 6., sv. Janez XXIII., papež
Ob 7.30: za + Roziko KRAJNC
                za + Franca GUČKA
                za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA
ČETRTEK, 4. 6., SV. REŠNJE TELO IN KRI, 

telovska procesija pri večerni sveti maši
Ob 7.00: za + pozabljene duše v vicah
ob 10.30: za + Janka DEŽELAKA
ob 19.00: za + Justino GOLOUH
                 za + Jožeta in Amalijo SENICA
PETEK, 5. 6., sv. Bonifacij, škof, prvi petek
Ob 7.30: za + duhovnika Marjana ROZMANA, 
                brata Jožeta in Toneta
ob 19.00: za + Franca ŠKORJA
                  za + Petra ŠKORJA
SOBOTA, 6. 6., sv. Norbert,  zaključek verouka
Ob 19.00: za + Jakoba in Srečka BEZGOVŠKA, 
Mihaela in Jožeta VIDEC
                 za + Marijano RAZBORŠEK, 30. dan

10. NEDELJA MED LETOM, 7. 6. 
Ob 7.00: za dobrotnike iz Slavonije, župnika Alojza 
                BRATUŠA, Edija in Marijo STVARNIK
ob 9.00: za + Franca PFEIFER, + RUČGAR (Vransko)
ob 10.30: za + Alojzijo TERBOVC, Štefko, Janeza
                 in Gelco 
               za + rodbini: ULAGA in KLINAR

v župniji, preko katerih lahko razvijajo svoje talente in jih 
delijo z drugimi. Da začutijo, da so del skupnosti, da so 
sprejeti in ljubljeni od Boga. 
Župnijski pastoralni načrt na področju poklicanost in po-
slanstvo vabi, da se v pripravo na praznike osebno povabi 
ljudi, ki drugače ne sodelujejo in se na ta način povežejo 
z občestvom. Prav tako nas spodbuja, da posebno pozor-
nost namenimo birmancem. Vsako leto žalostno gledamo 
kako se jih večina po birmi izgubi in le upamo lahko, da 
bo kdo obstal. Ti, ki pa ostanejo, pa so večinoma že deja-
vni kristjani. Sodelujejo pri pevskem zboru, pri animator-
jih, so bralci Božje besede ali pri ministrantih. Zato pov-
abimo ‘nove’ odrasle kristjane in jim predstavimo aktivno 
krščansko življenje. Tako bodo zgradili trden temelj, ki 
jim bo pomagal pri težavah in iskanjih, s katerimi se sooča 
vsak najstnik.                            Terezija in Lidija Stanka

-------------------------------------------
Jeseni sem se spopadla z novim izzivom. Z začetkom 
šolskega leta sem tudi sama stopila v vlogo katehistinje. 
V župniji Laško sem priskočila na pomoč Alenki Slapšak 
zaradi velikega števila veroučencev v 2. razredu. Veselo 
pričakovanje, ki sem ga čutila, ko sem prvič prestopila 
prag učilnice, je kmalu zasenčilo spoznanje velike od-
govornosti. Misel, da sem sedaj tudi sama del njihove 
duhovne poti, mi je zašibila kolena. Kaj če bom storila 
kaj narobe, jim prikazala napačno predstavo ali jih celo 
odvrnila od obiskovanja verouka? Kaj kmalu me je ritem 
verouka potegnil vase in najino sodelovanje z Alenko je 
lepo zaživelo. Veroučno leto je minilo ob veselih in malo 
manj veselih trenutkih, ob zanimivih vprašanjih in ko-
mentarjih, ki so narisali nasmehe na obraz. Otroci so me 
naučil precej več ‘lekcij’, kot smo jih skupaj predelali v 
delovnem zvezku. Ob koncu leta je v meni hvaležnost, 
da sem bila del verouka v Laškem.                        Terezija

Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.



Procesije na Telovo v spominu Laščanov

Starejšega Laščana sem prosil, da kreneva po poti, ki jo je 
prehodila procesija na praznik Telovo. Iz zapisov je bilo 
namreč razvidno, da je prepoved zunanjega izražanja ver-
nosti v domačem jeziku in vse slovesnosti zunaj svetišča 
prepovedala okupacijska oblast. O veselju praktičnih 
katoličanov leta 1945, da se je vojna končala, da se je v 
cerkvene obrede, ki so bil skozi stoletja sicer v latinščini, 
pobožnosti pa v domačem jeziku, vrnila še posebej sloven-
ska pesem.
Kdo ve, s koliko pobožnostjo se je ta procesija odvijala pred 
70. leti, saj je vse prisotno ljudstvo jokalo, ko so na Flo-
rjanovo nedeljo zapeli ob koncu jutranje maše »po naše« 
Veš, o Marija. 
Želel sem prehoditi to »slovesno  pot«, gotovo staro več 
stoletij. To slovesnost je sedem desetletij skoraj v celoti pri-
krilo, a čisto vseh sledov te slovesne poti le še ni zabrisanih.
Med oknoma prvega nadstropja hiše, v kateri se zdi, da ne 
živi nihče so še vedno trije »kaveljni«, ki so nekoč pritrje-
vali k steni te hiše znamenje križa. To je poslednji spomin, 
zadnji ostanek »prvega oltarja«. Ti kovani kaveljni, so ostali 
v steni med oknoma, kot bi čakali, da kdo ponovno vanje 
zasadi razpelo. Ostali so nemi pomniki, kot izpraševalci 
vesti človeku, ki je zatajil Boga. Bog, ti res vse dopustiš? 
Nam boš lahko odpustil strahopetnost in zatajitev? 
S tem težkim občutkom sva se odpravila po ulici dalje, 
do stene poslopja  nasproti vhoda v glasbeno šolo, koder 
je imel moj vodič v spominu drugi oltar. Sedanji pločnik 
in avtomobili so v sogovorniku prebudili toliko spominov 
kako je zgledal ta prostor, ko sedanjega poslopja banke ni 
bilo nikjer.
K nekdanjemu tretjemu oltarju sredi Orožnovega trga, k 
Ecce homo, sva šla po ozki ulici in zdelo se mi je, kako še iz 
daljave odmeva  slovesno igrana koračnica godbe na piha-
la. Kot tista na potapljajočem se Titaniku: K tebi želim moj 
Bog. Baje je imela ladja na krovu napis Plujem brez Boga. 
Čez Orožnov trg je zdaj speljan dvosmerni vozni promet in 
odstranjeni kip trpečega Jezusa še globlje nemo zastavlja 
vprašanje, ki hkrati tudi odgovarja nanj: »Glejte človek«.
Le četrti oltar, postavljen pod  Marijin kip na Aškerčevem 
trgu je ostal na voljo in ima ohranjen neokrnjen spomin. Še 

več, obnovljen je in razpadajoči Marijin kip je na novo izkle-
san. Marija, tukaj ti je bilo prizaneseno, ne pa v življenju. Če 
katero, potem tvoje krvaveče srce najgloblje umeva človeško 
stisko. Tvoje telo je postalo monštranca pred Božjim 
učlovečenjem. Kdo ve koliko »Božje previdnosti« je usmer-
jalo človeška srca, da so mogla zdržati številna preganjanja, 
solze in žalost. Spremljevalec mi je zaupal, da so tudi njega 
silili v partijo z razlogom, ker je videti, da živi pošteno. Pa se 
je izgovoril: »Ne morem…, tudi zaradi moje mame ne, saj bi 
jo to neizmerno prizadelo.« Pa je aktivistka, ki je bila zraven 
v pisarni, ko je bil poklican zaradi nagovora v partijo, rekla: 
»Pa si poišči drugo mamo«! Zdaj jo včasih vidim v cerkvi ko 
je maša za njene starše in si mislim svoje.
Po vsem doživetem sem šel iskat zapis o telovski procesiji po 
Laškem, zapisan leta 1955.

1. Glavno opravilo se ta dan začne ob 9.00, tudi če je pro-
cesija samo po cerkvi in sicer je peta maša, pridiga pa od-
pade, samo berilo in evangelij se prebereta izpred oltarja 
med mašo.
2. Oltarji za procesijo se postavijo na naslednjih krajih: prvi 
oltar pod križem na Šaupergerjevi hiši (nekdaj Kobale, še 
prej Prešišek); drugi oltar pri nekdanji Frecetovi hiši nas-
proti vhoda v hotel »Savinja«; tretji oltar pod znamenjem 
»Ecce homo« nasproti Herlahove hiše; četrti oltar pod 
Marijinim znamenjem na Glavnem trgu.
3. Procesija se začne s himno »Jezik moj, skrivnost opevaj«, 
ki jo zapoje nadžupnik in jo nadaljujejo pevci. Vrstni red in 
razvrstitev bander je ista kot pri vstajenju. Procesija krene 
pri glavnih vratih na desno mimo župnišča in nato za cerkvi-
jo po zgornjem koncu Glavnega trga, mimo Pačnika po 
Valentiničevi ulici in nato čez most, kjer je pri Šaupergerjevi 
hiši prvi evangelij. Nato krene procesija po Aškerčevi ulici 
mimo Perdiha, lekarne in Elsbacherja do Valvazorjevega 
trga, kjer je pred Elsbacherjem in hotelom »Savinja« ter 
gimnazijo ob prejšnji Frecetovi hiši drugi evangelij. Od tu 
krene procesija mimo gimnazije in nato na desno po Prečni 
ulici do tretjega oltarja, odkoder gre na Glavni trg, kjer je 
četrti evangelij in končno nazaj v cerkev. Pevci med potjo 
prepevajo, godba pa je med potjo igrala koračnice, po 
vsakem blagoslovu pa je zaigrala koral. Svetilci so isti kot 
pri vstajenju. Belo oblečene deklice trosijo cvetje, pred vojno 

so se procesije udeleževale tudi narodne noše.
4. Ko stopi duhovščina v cerkev, zazvone z zvonom 
pri oltarju in zakristiji ter zvonijo, dokler ne postavijo 
Najsvetejše na oltar: nato je blagoslov po rimskem obredu.
5. Zadnjič je bila procesija na prostem leta 1948. Od 
tedaj dalje se vrši v cerkvi, kakor se je vršila že med vo-
jno in pa takrat, kadar je bilo slabo vreme. Spredaj nosijo 
križ, nato gredo belo oblečene deklice, ki trosijo cvetje, 
nato duhovščina s svetilci, zadaj pa verniki. Od glavnega 
oltarja krene k oltarju sv. Frančiška Ksaverija, kjer je prvi 
evangelij, nato mimo oltarja sv. Antona v glavno ladjo in 
mimo oltarja sv. Jožefa v Marijino kapelo, kjer je drugi 
evangelij, od tu do stranskih vrat in glavnih vrat in nato 
po glavni ladji do oltarja sv. Erazma, kjer je tretji evan-
gelij, potem po nekdanji Antonovi kapeli mimo zakristije 
do oltarja sv. Križa, kjer je četrti evangelij in od tam nazaj 
h glavnemu oltarju. 
6. Po procesiji je v župnišču pogostitev pevcev in svetilcev 
ter ostalih pomagačev.
In letos, v letu spomina 2015? Pridi in boš doživel. RM

---------------------------
Poklicanost in poslanstvo

Bog kliče vsakogar, da mu sledi in zaživi polno življenje. 
Vsakega na svoj način, a vendarle vse, da smo najprej 
kristjani. In kot kristjane nas Jezus pošilja med ljudi, na 
mesta, kjer je še nepoznan, da ga oznanimo z vzgledom 
in kdaj tudi z besedo. Da pa to poslanstvo lahko vršimo, 
moramo biti neposredno povezani z virom. Tako, da 
redno sodelujemo pri nedeljski sveti maši, da redno 
prejemamo zakramente in da molitev vključimo tudi v 
družinsko življenje. 
Poslanstvo se začne v družini. Starši so poklicani, da 
otrokom z vzgledom omogočijo, da sami prepoznajo 
svoje poslanstvo, ko napoči njihov čas. Zato starši, pri-
dite skupaj z otrokom k maši, pojte in molite na glas. 
Otroci vas bodo opazovali, vas posnemali in tudi sami 
spoznali radost ter mir, ki ju dosežemo, če sprejmemo 
Jezusa v srce.  
Poleg družine pa je poklicano tudi celotno župnijsko 
občestvo, da mlade spodbudi in jim omogoči, da najde-
jo svoje mesto v Cerkvi. Pomembno je, da mladi, ko z 
birmo postanejo odrasli kristjani, prepoznajo dejavnosti 


