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VELIKA NOČ, 5.4.
Ob 6.00: procesija, sv. maša za žive in + farane
ob 9.00: za + Ludvika PESJAKA, 30. dan
ob 10.30: za + Franca JUVANA, 3. obl.
                za + Jurija, Olgo in sina Jožeta KAPELARI
PONEDELJEK, 6. 4. Ponedeljek v velikonočni osmini 
Ob 7.00: za + Marjeto POSPEH
ob 9.00: za + Franca KRAJNCA, 5. obl.
ob 10.30: Marija Gradec: za + Franca SAJETA
TOREK, 7. 4. Torek v velikonočni osmini 
Ob 19.00: za +  Vladimiraj KIKERJA, 30. dan
               za + Vladimirja DORNIKA
               za + Julijano KOLAR
molitveno srečanje za duhovne poklice po maši
SREDA, 8. 4. Sreda v velikonočni osmini
Ob 7.30: za + Franca GUČKA
                za + Cilko LUBEJ
              za + Martino SREBOT
              za duše v vicah
ČETRTEK, 9. 4. Četrtek v velikonočni osmini
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 19.00: za + Vladimirja BOLČINA, obl.
                za + starše Karla in Jožefo PUŠNIK, obl.
                za + Marijo PUH
PETEK, 10. 4. Petek v velikonočni osmini
Ob 7.30: za + Ivanko LIPOVŠEK
ob 19.00: za + Emila JAZBINŠKA
                 za + Stanislava DEŽAN
SOBOTA, 11. 4. Sobota v velikonočni osmini
Ob 19.00: za + starše Jožeta in Terezijo DERGAN, 15.obl.
                   za + Jakoba HRASTNIKA

2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 12. 4.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Pavlo VOGA, 15. obl. in rodbino 
                KOZMOS
                za + Katarino LOKOŠEK, obl. in Andreja
ob 10.30: za + Silvo HROVAT, obl. in za zdravje

kaj delajo, odpuščeno, koga, ki z zamero do brata 
odpira sodna vrata, odvrne od maščevanja;
mogoče koga, ki ga križ lastne življenjske zgodbe 
stiska do mej obupa, pogled na odvaljen kamen 
spomni, da vsaka noč mine, ter da najgostejši temi 
sledi zarja novega jutra …

Teh ‘’mogoče’’ s človeškimi očmi ni moč prešteti. 
Tu šteje vera, da je vredno, pa četudi bi se le ena 
duša spet privila k Božjim prsim;
pa čeprav bi le enemu od nas ob bratu v stiski ‘’us-
pelo’’’ biti kot Simon ali Veronika...
Nenazadnje je vredno, četudi bi se s človeškimi 
očmi zdelo, da so ostali zgolj spomini.  Lep spomin 
se lahko rodi le tam, kjer je človeku toplo pri srcu, 
kjer čuti sprejetost in varnost, kjer se, vsaj za tre-
nutek, čuti doma.
In župnija je, mora in more biti tak kraj, tudi s 
pomočjo skupnih projektov kot je pasijon. (AS)

Ni ga vgrobu....  Vstal je! 



Izročitev blagoslovljenih pastoralnih načrtov za 
naše župnije

V četrtek, 26. marca 2015, so se v celjski stolnici sv. 
Danijela zbrali predstavniki župnijskih pastoralnih 
svetov celjske škofije skupaj s celjskim škofom Stan-
islavom Lipovškom in nekaterimi duhovniki. Med 
sveto mašo, ki so jo obogatili s svojim sodelovanjem, 
je škof blagoslovil župnijske pastoralne načrte, ki so 
jih župnije oddale na škofijo, kjer so jih potrdili. Po 
pridigi je škof predstavnikom župnij slovesno izročil 
načrte v uporabo in uresničevanje v prihodnjih letih 
in poudaril svojo hvaležnost in veselje, da se bo tako 
nadaljevala prenova krščanskega življenja po smer-
nicah krovnega dokumenta Pridite in poglejte. Za 
laško nadžupnijo je iz rok škofa ordinarija prejel bla-
goslovljeni načrt Peter Ojsteršek, s strani Laščanov 
najpogosteje predlagani član novega župnijskega 
pastoralnega sveta.
Za celjsko škofijo je to drugi načrtovalni ciklus, prve 
načrte smo oddali leta 2009 na spodbudo takratnega 
celjskega škofa dr. Antona Stresa. V aprilu 2010 pa 
so bili izvoljeni takratni župnijski pastoralni sveti 
(ŽPS) za dobo petih let. Z letošnjim aprilom začnemo 
novi ciklus. O novem sestavu ŽPS pa v prihodnjih 
številkah župnijskega lista.

.......................................
V dneh pred uprizoritvijo Laškega pasijona  nas 
nagovarjajo  njegovi ustvarjalci. Pred nami je prva 
uprizoritev v letu 2015 na velikonočni ponedeljek. 
V prihodnjem tednu bodo predstave še v soboto 11. 
aprila in v nedeljo 12. aprila. Predstave se prično ob 
20 uri.

Pasijon je velika predstava o Ljubezni. Božji 
Ljubezni do nas.

K sodelovanju v Pasijonu za vlogo apostola Janeza 
me je lansko leto povabil gospod kaplan. Moram 
povedat, da je bil to zame velik izziv saj nisem va-
jen igre. Kmalu sem ugotovil, da je uprizoritev Pasi-
jon veliko več kot igra. Ob vsakih vajah in ob vsaki 
ponovni uprizoritvi prihaja do novih občutkov, čutenj 

in spoznanj. Le - ta se potem odražajo v vsakdanjem 
življenju. Zelo sem vesel, da sem povabilo sprejel in 
mi je v čast, da lahko upodabljam apostola Janeza, ki 
je šel z Jezusom pod križ.               Vlado Durkovič

.......................................
Letos sodelujem že četrtič pri pasijonu. Dvakrat sem 
igrala lik Smrti, sedaj pa se že drugo leto ubadam s 
podobo Lazarjeve sestre Marije, ki opogumlja Marijo 
Magdaleno, da pride z dišečim oljem k Jezusovim no-
gam, jih mazili in s svojimi lasmi obriše. V zgodnjem 
velikonočnem jutru sta prav onidve tisti, ki prvi na-
jdeta prazen Jezusov grob. Imata to veliko čast, da 
poneseta Veselo novico o Kristusovem vstajenju med 
ljudi.
Igranje v pasijonu mi pomaga poglobiti se v 
velikonočne skrivnosti, ki so temelj krščanske vere. 
Vsi smo dnevno izpostavljeni močnim vplivom zu-
nanjega, materialnega, grešnega sveta: želja po 
večjem zaslužku, brezbrižnost do pomoči potreb-
nega, obrekovanje in negodovanje, samovšečnost in 
poveličevanje zunanjosti kot tistega glavnega aduta 
za uspeh v sodobni družbi... Verniki smo tako nene-
hno na preizkušnji, ali hodimo po pravi poti ali nas je 
že začelo zanašati s poti. Preizkušnje nas izčrpavajo, 
z vsako izhlapi nekaj olja iz posode vere. Da pa ne 
poide, si moramo vedno znova polniti čašo z dobroto, 
s pozitivnim pogledom na življenje, s ponižnostjo, s 
skromnostjo, z brezpogojno ljubeznijo in pripravljen-
ostjo, da na svoja pleča prevzamemo tudi kakšen križ, 
z molitvijo, s katero prosimo Boga, da nam ob težkih 
trenutkih stoji ob strani. Čašo si še posebej hitro na-
polnimo s poslušanjem dobrega predavanja, z bran-
jem Svetega pisma, Evangelijev ali z ogledom sve-
topisemskega filma ali predstave. Slednje je seveda 
najlažje, vse prej našteto pa terja od nas veliko več 
truda, potrpežljivosti in odrekanja, tudi trnja. Naj Vas 
še jaz povabim, ne bojte se, Gospod je z Vami. Odprite 
mu svoje srce, z Njim je vse lažje. Naj v Vaših srcih 
zaigra Aleluja.          

Elizabeta Leskovšek

Pasijon kot spletanje mreže odnosov

Cerkveno leto se od božiča do posta tako naglo ob-
rne, da se mi zdi, da pepel ob besedah:’’Spreobrni 
se in veruj evangeliju’’, rahlo naletava še po betle-
hemskih poljanah. Podobno kot v življenju, ko se 
oblaki in sonce, igrivost in skrb, radost in solze..,  
včasih menjajo hitreje od aprilskega vremena …
Ob vstopu v postni čas imamo vsi, podobno kot ob 
začetku koledarskega leta, polna usta dobrih na-
menov, ki se kdaj kaj kmalu zdrobijo ob čereh last-
ne realnosti. Pravijo, da obljube in cilji bolj držijo, 
če o njihovem obstoju priča papir, a zagotovo je še 
laže vztrajati, če si jih zadamo skupaj še s kom, z 
družino, s prijatelji, z župnijo …
Tako našo župnijo, že drugo leto zapored, v post-
nem času združuje priprava na igrano zgodbo Kris-
tusovega trpljenja-pasijon, ko vpleteni mnoge ure 
darujejo za to, da bo predstava tekla gladko, po sce-
nariju … A verjetno bi na prste ene roke z lahkoto 
prešteli tiste (če sploh je kdo tak), ki v pasijonu 
vidijo le gledališko predstavo. Večina nastopajočih, 
tudi otroci, namreč ‘’zgodbo’’ v svoji notranjosti 
premišljuje in podoživlja, ter tako poleg vezi, ki se 
pletejo med soigralci, krepi tudi lastno vero.
Če bi šlo zgolj za ‘’igro’’, bi se pasijon končal če 
ne že z zadnjo uprizoritvijo, pa z zadnjim posprav-
ljenim odrskim rekvizitom.
A verjamem da zgodba Getsemanija in Gospodove-
ga križa, še bolj pa radost ob praznem grobu ter 
mogočnost zapete aleluje, ki sicer res do vsakega 
prihaja z enakimi podobami, v slehernem ‘’deluje’’ 
na drugačen, njemu primeren način …
Mogoče koga pretrese parajoči krohot skušnjavca 
in bo zato zbral pogum in s spovedjo pobelil svojo 
dušo; 
mogoče koga, ki v sebi čuti eno samo samoto, 
ogreje pogled na Gospoda, ki z veseljem sprejema 
vsakega, od otroka do starca;
mogoče Kristusov molk s katerim odgovarja na 
obtožbe, da komu moč, da  ne bo preklinjal, ampak 
klical blagoslov;
mogoče krik Trpečega, da naj bo njim, ki ne vedo 


