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Maše v prihodnjem tednu
 4. POSTNA NEDELJA, 31. 3.
7.00: živi in + farani
          + Terezija MAČEK, obl., in mož Jernej
9.00: + Jernej in Antonija RAZBORŠEK, 35. obl.
           + Ivan RAZBORŠEK
10.30: + Franc JUVAN, 7. obl.
15.00 križev pot na Šmihelu. Začnemo pri kapelici

           pod cerkvijo na vzhodni strani.

PONEDELJEK, 1.4., sv. Tomaž Tolentinski, muč
7.30: + Janez DOLAR
           + Vlado BOLČINA, obl., in žena Anica
           + Ljudmila JURKOŠEK
TOREK,2.4., sv. Frančišek Paolski, pušč., red. ust.
19.00: + Dušan REHAR, 8. dan
               prošnja za Božje usmiljenje
              + Kristina KRPIČ 
                                                             4. kateheza
SREDA, 3.4., sv. Sikst I., papež, mučenec
7.30: + Ciril DEŽELAK, obl.
          + Marija in Jožica VASTIČ, obl.
         + PAVČNIK, JENČIČ in JECL
         + Majda in Ivan HRASTNIK
ČETRTEK, 4.4., sv. Izidor Seviljski, škof, cerk. uč.
19.00: + Marjan KRAŠOVEC, obl., in sorodniki
           + Milan OŽEK

PETEK, 5.4.,  +  sv. Vincencij Ferrer, duhovnik
7.30: zahvala in priprošnja za Božje varstvo
19.00: + Hedvika SKUBIC in njeni starši
            + Matija PETEK, 8. dan
SOBOTA, 6.4., sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec
11.00: zahvala za 50 let skup.nega življenja zakoncev Cverle
19.00: + Marija BELEJ, r. GRAČNER, obl., njeni 
             starši i in bratje
               + Franc, Štefanija KLINAR, vsi + KLINAR 
               (Lahomšek)
 po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

Zahvala za krašenje v marcu vasema Jagoče in 
Tovsto. V aprilu čistita in krasita Brstnik in Ri-
fengozd.

SPODBUJAMO VAŠO SOLIDARNOST
V začetku postnega časa smo vas seznanili 
z duhovnimi spodbudami ob molitvi AN-
GELOVEGA ČEŠČENJA, ob kateri blago-
slavljamo svoje nasprotnike. Tokrat pa vam 
predstavljam še drugi način postne solidar-
nosti, ki bo potekal od 1. do 20. aprila in 
sicer:
1/ POLOŽITE  V VREČKO SVOJ DAR (ta 
se meri po vloženi ljubezni do sočloveka)
2/ POSTNI NABIRALNIK bo zbiral prisp-
evke naših premaganih razvad (kavica, cig-
areta, sladkarije, žvečilka).
Tako povezani in združeni darovi se hitro 
množijo. Priključeni bodo k velikonočni 
obdaritvi tistih Laščanov, ki jih bomo    
sodelavci Karitas obiskali v domovih za os-
tarele in na njihovih domovih v letošnjem 
velikonočnem času,  ter jim na ta način 
polepšali praznike. Veliko postnih milosti 
vam želim v imenu Župnijske Karitas Laš
ko.                                                     /DC/

5. POSTNA NEDELJA, 7.4. tiha nedelja
                                                        krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin JAKOPIČ, 20. obl., in žena Karolina
           + Justina ŠKORJA
10.30: + Silva HROVAT, obl.
15.00: križev pot na Hum, istočasno tudi v župnijski 
           cerkvi sv. Martina.

V tednu od 8. do 12. aprila je reden verouk.

Daj mi moč za danes

Gospod, 
daj mi moč za en dan! 
Prosim te samo za tega, 
da mi dobrotno podeliš,
kar danes bom potreboval. 

Vsak dan ima svoje breme,
vsak dan prinese nove skrbi
in ne vem, kaj si, Gospod,
mi za jutrišnji dan namenil. 

Toda verujem in trdno vem,
da mi bo vedno zvesti Bog 
znova očetovsko naklonil, 
kar bom jutri potreboval. 

Daj mi danes svojega Duha,
naj me trdno poveže s teboj,
da nič, kar me jutri doleti, 
ne prekine te najine vezi. 

In tako bom brez skrbi 
varno hodil svojo pot. 
Ti boš korak za korakom 
usmerjal moje stopinje.

Rainer Haak



Smo sredi postnega časa. Slovenski škofje so spregovorili o 
postnem času in praznovanju velike noči ter sprejeli naslednjo 
izjavo: 
“Škofje vabijo slovenske katoliške vernike, da se v post-
nem času duhovno pripravijo na praznovanje velike noči 
z osebno in družinsko molitvijo ter udeležbo pri svetih 
mašah; dnevno prebirajo in premišljujejo Sveto pismo; se 
udeležijo obhajanja spokornega bogoslužja ter zakramen-
ta svete spovedi; molijo rožni venec oziroma romajo na 
božje poti; obiskujejo bolne, ostarele ali osamljene; daru-
jejo materialno pomoč ubogim in zapostavljenim osebno 
ali po karitativnih ustanovah; se telesno postijo z odpoved-
jo določeni hrani, razvadam oziroma se pridružijo pobudi 
»40 dni brez alkohola« ter v duhu posta premišljujejo o 
pomenu in darovanju trpljenja. 

Ob tem škofje še posebej poudarjajo pomen molitve in 
premišljevanja križevega pota za vsakega kristjana. Naše 
trpljenje, ki ga združujemo s Kristusovim trpljenjem, je 
naša pot v večno življenje. Zato je premišljevanje križevega 
pota najbolj primerna priprava na darovanje našega 
trpljenja. Pomembno je, da se vsi kristjani zavedamo, da 
trpljenja in smrti v življenju ne iščemo, ko pa se z njima 
soočimo, ju darujemo in potrpežljivo prenašamo. 

Papež Frančišek je dejal, da se kristjani vedno soočamo »s 
skušnjavo, da bi hodili za Kristusom brez križa, še več, da 
bi Boga poučili o pravi poti kakor Peter, ki je dejal: ›Ne, 
Gospod, to se ne sme zgoditi.‹ Toda Jezus nas spominja, 
da je njegova pot pot ljubezni. In resnične ljubezni ni brez 
žrtvovanja samega sebe.« 

Prav tako pa se moramo zavedati, da na tem svetu nimata 
končne besede trpljenje in smrt, temveč vstajenje in ljube-
zen. V tej veri smo vsi verniki povabljeni, da se ob koncu 
postnega časa udeležimo bogoslužij velikega tedna in ve-
like noči. S tem bomo pokazali, da z veseljem izpovedu-
jemo vero v vstalega Kristusa in da želimo svojo vero živeti 
v svojih družinah in župnijah.”
Morda najdemo v teh predlogih tudi kaj zase?

Po daljšem načrtovanju želim seznaniti, da v Laškem 
začnemo  z delovanjem posebne skupine, ki bo skušala 
biti blizu vsem, ki se soočate s smrtjo svojih bližnjih. Po-
imenovali smo jo 

SKUPINA ZA ŽALUJOČE
Pomagati ne pomeni nekomu preprečiti izkušnjo, 
temveč pomeni stati ob njem v in po izkušnji.
Vsak posameznik se lahko odloči, da žaluje sam; ker 
mu je pretežko podeliti svojo bolečino z drugimi ali pa 
ne želi biti breme drugim.
Mnogi se zatečejo v prebiranje knjig in multimedijskih gradiv 
na temo žalovanja. Nekateri se zatečejo v pretirano aktivnost, da 
bi odgnali občutja, ki se porajajo v njihovi notranjosti, spet drugi 
se zaprejo pred svetom in se zavijejo v samoto…

»Lepše je biti sredi poljane trava zelena.
Veter jo zgane,

pa se nasloni sosedi na rame,
pa se nasloni in odpočije…«

Skupina za žalujoče je pogovorna skupina, v kateri vsak 
(ne glede na veroizpoved, kulturo, spol, leta, izobrazbo, 
kraj bivanja), ki se sooča z bolečino izgube:
•  najde varen prostor,
•  podeli svojo zgodbo in prisluhne zgodbam drugih,
•  lahko izrazi svoja čustva in doživljanje, ki je sprejeto 
brez obsojanja,
•  s pogovorom ali samo s poslušanjem drugih spozna, 
da v procesu žalovanja ni sam.
Člani skupine so enakopravni, potek in pogovor posa-
meznega srečanja usmerja voditelj skupine. Srečanja 
potekajo enkrat mesečno po dve šolski uri (2 x 45min) 
z vmesnim odmorom.
Udeležba v skupini je brezplačna in prostovoljna.

Smrt postaja tabu; o njej se ne spodobi govoriti, 
bojimo se lastnega umiranja in umiranje ni več del 
življenja…Smrt je tujka, namesto da bi bila sestra, kot 
je bila za sv. Frančiška

»Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.« (Sončna pesem)

Smrt in žalovanje sta v sodobnem času odrinjena na 
rob družbeno zaželenega in pričakovanega dogajanja.
Racionalno razporejanje časa in denarja ter 
upoštevanje medijsko vsiljenih trendov družbe, ki je 
usmerjena k potrošnji brez dodane vrednosti in vred-
not, smrt in žalovanje spreminja v posel.

“Ko nekoga izgubiš za vedno, ni slovo najtežji del - 
najtežje se je učiti, kako živeti naprej brez njega in 
skušati zapolniti praznino, ki jo je pustil v tvojem 
srcu, ko je odšel.”

Žalovanje je doživljenjski proces, ki ne prekine 
vezi med žalujočim in umrlim, ki je zaključil svojo 
življenjsko pot. Žalovanje se nikoli ne konča, se pa 
sčasoma spremeni intenzivnost ter značaj žalovanja.
Enaka izguba niti slučajno ne pomeni enakega 
procesa žalovanja!
Žalovanje ni bolezen, ki bi potrebovala zdravljenje 
in ni pojav, na katerega bi se lahko v naprej pripravili.
Popolnoma naravno (normalno) je, da ob izgubi 
občutimo tesnobo, jezo, žalost, strah, osamljenost, 
zapuščenost, pa tudi olajšanje, ljubezen, zmedenost. 
Naše misli so lahko negativne, strašljive, spet drugič 
pozitivne, vesele. Bolečina v procesu žalovanja pa 
se lahko odraža tudi v telesnih bolečinah in drugih 
zdravstvenih težavah.
Dovolimo, sebi in drugim, GOVORITI O LAST-
NI BOLEČINI. 
Dopustimo naši bolečini, da je slišana in v medsebo-
jnem sočutju sprejeta, da ji damo čas in prostor, da se 
lahko izrazi.
Ne moremo razumeti bolečine in žalosti drugega, 
imamo pa dve ušesi, ki lahko poslušata in slišita ter 
srce, ki lahko izkaže sočutje.

Srečanje skupine za žalujoče
Prvo srečanje skupine bo v četrtek, 4. aprila, po 
večerni maši ob 19.30, v župnišču. Skupino bo 
vodila Petra Kolšek.                                       (PK)


