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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 31.12, Sveta Družina
7.00 + živi in + farani
 9.00: + Stanko ALEŠ, obl.
          + Silva HROVAT
10.30: + Marija, 29. obl., in Karl KRAŠOVC (Stopce)
             + Fortunat, Darko HRASTNIK in + ERJAVČEVI

PONEDELJEK, 1.1.2018, sv. Marija, Božja Mati
9.00: + Antonija, obl., dva Ivana NOVAK, Slavica in 
            Franc ŠON
10.30: + Janez KUMER
            + Jože ROZMAN

TOREK, 2.1., sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni uč.
18.00: + Marija, dva Leopolda GRAČNER
           + Ana LUKEŽ

SREDA, 3.1., sv. Ime Jezusovo  
7.30: + Marjana PESJAK
         + Frančiška JURGL
         + Lojze KAPELARI

ČETRTEK, 4.1., sv. Angela  Folinjska, redovnica
18.00: + Frančiška VELIGOŠEK, 8. dan
            + Blaž LOKOŠEK

PETEK, 5.1., sv. Janez Nepomuk Neumann, šk.
7.30: + Pavla KOZMUS
18.00: + Vinko LEŠEK, 8. dan
           + Agica ZUPANC
SOBOTA, 6.1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
7.00: Na čast Svetemu Duhu za modro in 
         razumno srce
10.30: + Ana HRASTNIK
18.00: +  starši MALEŠ in VREŠAK
            + Ivan ŠKORJA, 4. obl., Marija in Franc PIRŠ

po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

NEDELJA, 7.1., JEZUSOV KRST
7.00:  živi in + farani
         + Anika VODIŠEK, 1. obl.
9.00: + Leopold BREČKO, obl.
              na čast  Bogu in Materi Božji za zdravje v družini in srečno zadnjo uro
10.30: + Ana VODIŠEK, 14. obl., in mož Peter, 13. obl.
           + Sandi ZALOKAR

Zahvala za krašenje v mesecu decembru mestu Laško. V janu-
arju čistijo in krasijo Gaberno, Lahomšek, Trojno in Ojstro.

Začenjamo s tečajem Alfa
Od leta 2011 je v Laškem tečaj Alfa priložnost za 
vsakogar, da išče odgovore na življenjska vprašanja. 
Srečanja so sproščena, prijateljska, zabavna in 
neobvezujoča. Tečaj Alfa je kratka in praktična pred-
stavitev 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 sku-
pinah. 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 
prispevkov za hrano.

Predvideno prvo srečanje je v četrtek, 11. januarja 
2018, ob 18.30.  Za termine nadalnjih srečanj se bomo 
dogovorili na prvem srečanju. 



Podeljeni zakramenti in zakramentali v 
nadžupniji Laško v letu 2017

Sveti krst

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 imenu Očeta in Sina in 
Svetega 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 in podeli Božje življenje. 
Pri krstu je krščenec sprejet v katoliško Cerkev 
in lahko prejeme tudi druge zakramente. Na-
jpogosteje se za krst odločijo starši, ki prinesejo 
otoka 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 2017 je bilo v nadžupniji Laško 42 
krstov: 23 fantov, 19 deklic. 9 otrok je bilo rojenih 
v cerkveno sklenjenih zakonih, 29 nezakonskih, 4 
civilnozakonski. Rojstva oziroma krsti v preteklih 
desetletjih: leta 2007 je bilo 37 krstov; leta 1997 
je bilo 60 krstov; leta 1987 je bilo 73 krstov; leta 
1977 je bilo krščenih 75 otrok; leta 1967 je bilo 
111 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 
prizadene le družine pokojnika, temveč celotno 
občestvo. Pogrebnemu obredu pravimo zakra-
mental. Opravi ga lahko tudi diakon. Pokojnemu, 
ki nas je zapustil, se Bog ne razodeva več v zna-
menjih, temveč iz obličja v obličje. Zato se skup-
nost bere ob slovesu vsakega člana. Ob pogrebu 
obhaja Kristusovo velikonočno skrivnost in moli, 
da bi rajni s Kristusom prešel iz smrti v življenje. 
Z molitvami izpovedujemo, da ostajamo pove-
zani z rajnimi po Kristusu, ki nas združuje.
V letu 2017 je bilo v nadžupniji Laško pokopanih 
65 faranov, 27 moških, 38 žensk.
Najstarejši moški je bil Franc Penič, star 105 let, 
najstarejša ženska je bila Ana Hrastnik, stara 95 
let.
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 
15 rajnih, 5 jih je prejelo sv. bolniško maziljenje, 
1 sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo, 8 sv. 
spoved, sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo; 
16 jih je premalo sv. zakramente do bolezni; 4 so 
umrli nagle smrti; za 30 domači niso imeli po-
datka, kdaj so nazadnje prejeli zakrament sprave, 
obhajila ali bolniškega maziljenja (niso poskrbe-
li).
Nihanja med številom pogrebov v preteklih de-
setletjih: leta 2007 je bilo cerkveno pokopanih 
60 faranov; leta 1997  69 faranov; leta 1987  70 
faranov; leta 1977  57 faranov; leta 1967  48 far-
anov.

Kako ravnati ob smrti?
Ko se izteče zemeljsko življenje, krščanska na-
vada veleva, da pokojniku izkažemo primer-
no čast in pozornost. Prav je, če je le mogoče, 
da se družina zbere k skupni molitvi. Za obisk 
duhovnika ob bolniku poskrbimo še za čas 

njegovega življenja. Če je prilika in od nasto-
pa smrti še ni minilo 30 minut, lahko pokličete 
duhovnika, da opravi pogojno maziljenje in po-
slednje priporočanje. Nato naj svojci, osebno, 
o smrti obvestijo župnika. Župnik ali duhovni 
pomočnik zbere podatke, ki so potrebni za vpis 
v mrliško knjigo. Skupaj pripravijo osmrtnico 
in se dogovorijo o dnevu, uri in načinu po-
greba. Župnik nato poskrbi za objavo smrti na 
župnijski oglasni deski.

Poroke

»Krščanska poroka pa mi je dala 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 krist-
jan, ki v to veruješ, je lažje. Močan je zakra-
ment zakona. In kako se dejansko trudiva živeti 
krščanski zakon?
Bogu dovoliva, da je del najinih življenj in mu 
jih prepuščava. Vnašava molitev v vsak del na-
jinega življenja. Skupaj moliva. Hodiva k maši. 
Drug drugega vedno pokrižava v slovo … In to 
naju res močneje povezuje.« Agata H.
Leta 2017 se je v nadžupniji Laško poročilo 9 
parov.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2007 se je v 
nadžupniji Laško poročilo 9 parov; leta 1997 se 
je poročilo 19 parov; leta 1987 se je poročilo 18 
parov; leta 1977 je bilo poročenih 19 parov; leta 
1967 je bilo poročenih 32 parov.
Omenjeni podatki iz krstne, pogrebne in 
poročne knjige nas vodijo k odgovornemu po-
slanstvu oznanjevanja evangelija.

Sveta nazareška Družina, 
varuj nas in naše domove! 


