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18. NEDELJA MED LETOM, 31.7. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin ŠKOBERNE
10:30: + Avguštin ŽIKOVŠEK
            + Jože in Amalija SENICA

PONEDELJEK, 1.8., sv. Alfonz Ligvorij, škof, c. u. 
7.30: +  Leopold, Amalija, TERŠEK
         + Izidor, Angela BELEJ
         + Jožko REZEC 
15.30 v vežici  sv . maša, 16.00 pogreb + Aljaž PAJ 
TOREK, 2.8., sv. Evzebij, škof; porcijunkula
19.00: + Matilda DRAGAR, 30. dan
           + Albina ŠRAML
SREDA, 3.8., sv. Lidija, sp. žena
7.30: + Anton KOLAR
          + Angela GUČEK
ČETRTEK, 4.8., sv. Janez Marija Vianney, duh.
19.00: + Avgust in Neža PINTER in Janez MAČEK
          + Zdravko DERMOTA
PETEK, 5.8., sv. Marija Snežna
7.30:  na čast Svetemu Duhu za zdravje, za vnuke
          in pravnuke
19.00: + Franc OBLAK in Marija AŠKERC
           + Peter ŠKORJA
SOBOTA, 6.8., Jezusova spremenitev na gori
19.00: + Janko KRAJNC, obl.
            + Marjeta ZELIČ, obl. Martin in Marija
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

19. NEDELJA MED LETOM, 7.8.
7.00: + starši Marija, Martin FRECE, štiri sestre
          in dva brata
9.00: +  Žarko MARUŠIČ, obl.
10.30:  + Marija KOLŠEK (Šmartno ob Paki)
PONEDELJEK, 8.8., sv. Dominik, duh., ust. dominik.
 7.30:  + Marjeta TRUPI
           + Stanisalva STARC
           + Frančiška KRAŠOVEC

TOREK, 9.8., sv. Terezija Benekita od Križa, red., muč.
19.00:  + v zahvalo za 70 let življenja
            + Silvester HRASTNIK, 4. obl., + 
            HRASTNIK in MAJCEN
SREDA, 10.8., sv. Lovrenc, diakon, muč.
7.30: + Pavel in Peter BOLČINA
         + Janez ŠKORJA 
ČETRTEK, 11.8., sv. Klara, dev.
9.30: Dom starejših Laško
19.00:  + Ivan KLEZIN, 8. obl. in starša KLEZIN
            + Vinko in Jože ŽELEZNIK
PETEK, 12.8., sv. Ivana Šantalska, red.
7.30: + Alojzija ROZMAN
19.00: + Justina in Mihael GOLOUH 
SOBOTA, 13.8., sv. Hipolit in Poncijan, muč.
19.00:  + Albin, Ana PUŠNIK, Ladislav, Ljudmila 
            PAVLINC
           + Jožef PUŠNIK
20. NEDELJA MED LETOM, 14.8.  krstna  ned.
7.00:  živi in + farani
9.00:  + Božo in Vojka ALIF
10.30:  + Rozalija KLEZIN, obl. in mož Franc
20.00 Marija Gradec:  + Janez MAČEK, 30. dan
procesija z lučkami
V zadnji knjigi Svetega pisma pa beremo o sedmem an-
gelu. “V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se 
bo dopolnila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svo-
jim služabnikom prerokom.” (Raz 10,7) Nihče izmed nas ne 
ve kdaj nam bo zatrobil in vsi bomo morali dajati odgovor, 
kako smo trgovali s svojimi talenti. Razsodba o njih pa bo 
gotovo šla tudi skozi sito sedmih kreposti, od katerih so 
tri Božje in štiri glavne: vera, upanje, ljubezen, razumnost, 
pravičnost, srčnost in zmernost. Drugo sito, na katerem se 
znajde duša, pa je ostrina sedmih poglavitnih grehov: napuh, 
pohlep, pohota (nečistost, strast, poželenje), jeza, požrešnost, 
zavist, lenoba.
Vstopimo z Božjim blagoslovom v novo obdobje.

Za vse hvaležni župnik Rok Metli



Sedem let
Na god svete Ane, 26. julija letos je minilo sedem let, kar 
sem se preselil po dekretu takratnega celjskega škofa ordi-
narija Antona Stresa v Laško. Na Aškerčevem trgu 3 smo 
začeli z ustvarjanjem občestva, ki mu pravimo »župnijski 
dom« ali drugače »farovž«. Tako smo župnik Rok, kaplan 
Klemen in gospodinja Mimica začeli soustvarjati »dom«, 
da bi mogli v medsebojnih odnosih tudi z življenjem oznan-
jati evangelij za župniji Laško in Sveta Marjeta pri Rimskih 
Toplicah. V Svetopisemskem pomenu ima število sedem 
posebno mesto. V prvi vrsti pomeni zaključeno celoto, 
ponavljajoči se krog, z božje perspektive pa tudi popolnost 
stvarjenja, saj v prvi knjigi Svetega pisma beremo
»Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in 
počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil.« (1 Mz 2,2) 
Zaradi tega imamo tudi zapoved: »Šest dni delaj, sedmi dan 
pa počivaj; počivaj tudi ob času oranja in ob času žetve!« 
(2 Mz 34,21) V teh dneh sem na to božjo postavitev, ki je celo 
zahteva, večkrat pomislil, zavedajoč se, da je nisem znal 
najboljše živeti. Praksa starejših duhovnikov je bila, da so 
si dan v tednu – to so bile srede – vzeli za to, da so se umak-
nili »sami zase v samoten kraj«, da je bil še posebej čas za 
»prežvečiti« tisto, kar so ob nedeljah oznanjali.
Na omejitev sedmih let pa se v knjigi knjig srečamo najprej 
z očakom Jakobom. S svojim bodočim tastom se je pogodil, 
da mu bo sedem let služil za svojo bodočo ženo Rahelo. Da 
pa je dosegel svoj cilj, je moral še enkrat ponoviti sedem 
let, kajti prvo obdobje mu je bodoči tast Labán zaračunal 
za njeno starejšo sestro Leo in se s tem skliceval na njihovo 
starodavno kulturo. Jakob je šel tudi k Raheli in je bolj ljubil 
Rahelo kakor Leo. In služil mu je še drugih sedem let. (1 Mz 
29,30) Znova je začel preštevati čas od ena, da je prišel do 
sedem in tako se mu je veliko pričakovanje izpolnilo.
In sanje, ki jih je sanjal faraon, Jožef pa edini znal razložiti, 
so zopet označevale obdobje sedmih let. »Sedem lepih krav 
je sedem let in sedem lepih klasov je sedem let; sanje so 
le ene.« (1 Mz 41,26) Napovedal je sedem let blaginje, obi-
lice rodovitnosti, nato pa sedem let lakote, v kateri se bo 
dalo preživeti, če bodo v bogatih letih znali računati z leti 
preizkušenj, ki pridejo za njimi.
In kaj to pomeni meni in nam vsem za laško občestvo? 
Glede na število prisotnih duhovnikov je gotovo za nami 

obdobje sedmih lepih klasov in debelih krav. V zadnjih mes-
ecih leta 2012 se nam je pridružil v laškem župnišču Jože 
Turk, od junija 2013 pa začel stanovati v župnišču v Rimskih 
Toplicah. Svojo duhovniško službo je zastavil kot duhovni 
pomočnik s štiriurno invalidsko upokojitvijo. Z avgustom 
2014 se nam je v Laškem pridružil še na obdobju »sobotnih 
let« Peter Marčun, ki tudi biva z nami in deluje kot duhov-
ni pomočnik. To je res številčno zelo močna zasedba, ki jo 
upravičeno vidimo kot sedem debelih krav. (Ampak bralca 
teh vrstic lepo prosim, da naj opusti misel ob primerjavi z 
debelimi kravami, da smo jim tudi v naravi podobni, čeprav 
gospodinja zelo lepo skrbi za nas, Jože pa si hrano v Rim-
skih Toplicah pripravlja sam, razen kadar ga ljudje povabijo 
na kosilo.) Glede skrbi za hrano v župnišču in marsikatere 
druge materialne dobrine, lahko tudi z veseljem in radostjo 
zapišem, da smo med vami bili vselej deležni velike pozor-
nosti in zelo »štorast« bi bil, če bi tega ne opazil.
Obdobje sedmih let »debelih krav« pa tudi lahko primerjam 
z upravljanjem župnij. Leta 2009 sem kot župnik prevzel 
skrb za dve župniji, saj je škof Stres videl to možnost, da ka-
plan Klemen, ki je takrat imel za seboj prvo leto duhovništva, 
nadaljuje pastoralno delo z imenovanjem za kaplana. Zaradi 
vse večjega pomanjkanja duhovnikov, me je škof leta 2013 
obdaril še z imenovanjem župnika v župniji Šmiklavž nad 
Laškim. V februarju letos, pa v času, ko se je pri cementarni 
v Trbovljah zgodil pogrom večje gmote skal na cesto, se je 
nekaj podobnega zgodilo tudi v vodenju župnij v Trbovljah. 
Škof ordinarij Lipovšek me je kot laškega dekana zadolžil 
še za upravljanje župnij Trbovlje – Sv. Martin in Trbovlje  - 
Sv. Marija. V obdobju zadnjih petih mesecev sem nenehno 
potovanje v Trbovlje doživljal kot kruto resničnost, ki se bo 
z leti, zaradi vse manjšega števila duhovnikov stopnjevala v 
dejstvo, da bo prej kot si predstavljamo postala stalna praksa 
vodenja več župnij z enega mesta, največkrat enega samega 
duhovnika. Tej resničnosti, ki je pred vrati bom, preprosto 
rekel »misijonarski način župnikovanja«. Kaj to dejstvo vse 
potegne za seboj bomo na veliko odkrivali v prihodnjih letih.
Naj se še ponovno vrnem k številu sedem v Svetem pismu 
iz Jezusovega obdobja. Poznamo jih kot »sedem stavkov 
na križu« in postavitvijo sedmih zakramentov, ki nam da-
jejo moč za življenje iz vere. Ob tem razmisleku se spom-
nim letošnjega uvodnika v avgustovski številki mesečnika 

Ognjišče, avtorja Gregorja Čušina, z naslovom Preštevam 
blagoslove … V tolikih življenjskih situacijah spoznava, da 
ga Bog blagoslavlja po njegovi družini, otrocih, ženi, ob-
darjenostjo s posluhom za petje in med tem ugotavlja:»Še 
mnogo drugih talentov imam. In nisem prav nič kriv, da jih 
imam. Niti si ne lastim zaslug, da jih imam. Dobri Stvarnik 
je nasul v naročje »dobro, potlačeno in potreseno in zvrh-
ano mero«!(Lk, 8,38) Morda sem na svoji poti talente – kdaj 
pa kdaj – spustil iz rok … morda so zato malo obtolčeni, 
razpokani in poškodovani… Morda sem katerega celo 
izgubil, kdo bi vedel, ko jih je pa toliko! Nisem pa jih zako-
pal! In res ne vem, zakaj bi se moral zanje opravičevati?!
Zakaj bi se moral komu opravičevati, ker me ima Bog rad! 
Saj imam tudi jaz rad Njega. Vsaj večino časa.«
Tudi sam na nek način preštevam blagoslove, ko 
zaključujemo krog števila »sedmih let« S prvim avgus-
tom 2016 postaja dosedanji kaplan Klemen Jager 
župnik župnij Sveta Marjeta pri Rimskih Toplicah in 
Sveti Miklavž nad Laškim, z bivanjem v Laškem, saj 
v tej župniji ostaja duhovni pomočnik. Kaj to pomeni 
v praksi? Župnik Klemen prevzema za župniji v kateri 
je imenovan na mesto župnika s tem dnem tudi skrb za 
vodenje župnij v materialnih stvareh. Za razna načrtovanja 
v gospodarskih stvareh in pastoralne dejavnosti teh dveh 
župnij prevzema vlogo župnika. Še naprej pa ostaja kot 
pomočnik v Laškem, saj bomo tudi v bodoče bivali in pas-
toralno delovali skupaj. Tako bomo vsi štirje duhovniki v 
prihodnjem letu 2016/2017 sestavljali  »pastoralno enoto 
Laško«, ki bo po naravi kroženja glede pokrivanja svetih 
maš in obredov še naprej v smislu rotiranja v župnijah 
Laško, Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah in Sveti Miklavž 
nad Laškim. Jože Turk je prejel dekret za duhovnega 
pomočnika v vseh treh župnijah do polovice delovne-
ga časa. Župniji v Trbovljah sta tudi s prvim avgustom 
dobili svojega župnika, dosedanjega kaplana v Brestanici, 
Tomaža Šojča, ki je rojak iz Vitanja.
Pri dosedanjem kaplanu Klemnu se tako spremeni na-
ziv. Če ste ga doslej tisti, ki ste obiskovali stare šole, ob 
srečanju pozdravljali: Hvaljen Jezus, gospod kaplan, sedaj 
sledi sprememba v gospod župnik. 
Ljudska modrost pravi, da je edina stalnica v našem 
življenju nenehno spreminjanje. (zaključek na drugi strani) 


