
ŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI 

Zahvalna nedelja, ki jo letos obhajamo 6. novembra, je na-
jprej zahvala Bogu za duhovne darove izrednega svetega 
leta usmiljenja, ki ga bomo koledarsko zaključili v nedeljo, 
20. novembra, na slovesni praznik Kristusa Kralja. V resni-
ci je sveto leto vsako leto, saj v Jezusu Kristusu, ki je žarišče 
svetoletnega dogajanja, živimo, se gibljemo in smo (prim. 
Apd 17,28). Zahvaljujem se duhovnikom, redovnikom in 
redovnicam, ki so po besedi papeža Frančiška vstopili in 
tudi drug drugemu pomagali vstopiti v objem Božje lju-
bezni. Posebna zahvala velja župnikom svetoletnih cerkva, 
ki so bili misijonarji Božjega usmiljenja (prim. OU 18). 
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem svojim sodelavcem 
in sodelavkam na Škofi jskem ordinariatu in vsem drugim 
škofi jskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Zboru 
svetovalcev, Pastoralni službi in njenim ustanovam, Pasto-
ralnemu svetu, dekanom in naddekanom, Gospodarski up-
ravi ter drugim škofi jskim odborom in komisijam. Posebno 
zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in članom škofi jske 
Karitas in župnijskih Karitas, ki v teh kriznih časih, še pose-
bej v soočenju z begunci, močno razodevajo podobo Jezu-
sa Kristusa – usmiljenega Samarijana. Bog povrni! Lepo se 
zahvaljujem tudi vsem molivkam in molivcem za duhovne 
poklice, še posebej vodstvu in članom Molitvene zveze za 
duhovne poklice za vztrajno molitev in žrtev za duhovne 
poklice. Še naprej bomo zaupno molili in trdno upamo, da 
bo naša vztrajna in zaupna molitev po Jezusovem zagoto-
vilu obrodila sadove (prim. Mt 7,7). Zahvala pastoralnim 
ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in 
katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in 
pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bral-
cem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim 
in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospo-
dinjam ter krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih 
prostorov. Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. 
maše in z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za 
različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših 
cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in 
onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje 
kraljestvo. Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in 
Teološki fakulteti, Katehetsko-pastoralni šoli in Domu sv. 

Jožefa za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bo-
goslovcev in drugih pastoralnih sodelavcev. Lepo se zah-
valim vsem tistim, ki kvatrne zbirke, binacije, trinacije in 
druge prispevke redno oddajate na škofi jo. Bog povrni tudi 
vsem, ki ste z molitvijo in drugimi dobrimi deli sodelovali 
pri obhajanju 10. obletnice ustanovitve naše škofi je, še pose-
bej pri pripravi zbirke »Vzcvetela velikonočnica« in knjige 
»Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofi je«. Apostol 
Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi, in nič ta, ki zaliva, ampak 
ta, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). K njemu se vsi skupaj 
obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili 
Gospodu, potem bomo tudi vse drugo naredili prav; zato 
iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse 
drugo nam bo navrženo (prim. Mt 6,33). V veri in zaupanju, 
v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofi je 
in obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter 
zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa Antona Mar-
tina Slomška, sv. Maksimilijana in sv. Eme naj spremlja in 
podpira naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljest-
va. 

msgr. dr. Stanislav Lipovšek celjski škof

Župnikova zahvala ob zahvalni nedelji
Ob zapisovanju župnijske kronike spoznavam, da se je v 
enem letu v župnijskem občestvu zgodilo veliko stvari. 
V mislih sem se selil od dogodka do dogodka in obujal 
spomine, ki so se nizali od nedelje do nedelje, skozi vsa 
večja štiri obdobja cerkvenega leta. V mislih se sprehajam 
skozi sveto leto usmiljenja, ki je bilo še posebej pestro 
in razgibano na duhovnem področju. Najbolj vesel do-
godek je doživela župnija s slovesno izrečenimi večnimi 
zaobljubami rojaka minorita Klemna Slapšaka. To veselje 
čutim še posebej kot izraz hvaležnosti, ki jo s svojo oblju-
bo nedeljene zvestobe zmore podariti človek Gospodu. 
Nanjo se naslanjam, ko se želim zahvaliti vsem, ki vam je 
že škof kot prvi pastir Cerkve naše škofi je   izrekel zahva-
lo za skrb in oblikovanje bogoslužja s cerkvenim petjem, 
branejm Božje besede, ministriranjem, krašenjem, za-
kristanski službi, pomoč pri poučevanja verouka, gopo-
dinsjki oskrbi župnišča, skrbi za župnjsko Karitas, ŽPS, 
ključarjem, gospodarskemu svetu, urejanju internetne 
strani, skrbi za pripravo in spravilo drvi, pomoč pri 

vzdrževanju okolice in vrta ter številna druga dela, ki jih 
opravite pri župnijski cerkvi, župnišču in podružnicah. 
S hvaležnostjo se oziram v mesec maj, ko ste pri večih 
znamenjih organizirali in vodili v nedeljskih popoldn-
evih šmarnično pobožnost. Zahvala vsem, ki vzdržujete, 
krasite in skrbite za verska znamenja v naši župniji. 
Hvala tudi za sodelavanje pri ohranjanju in obeleženju 
te duhovne in kulturne dediščine. Za nami je deset let, 
kar se upravlja slovenska Cerkev v šestih škofi jah in kar 
1700 let od rojstva župnijskega zavetnika sveteg Martina. 
Kar 43 župnijskih cerkva v Sloveniji je posvečenih temu 
tako priljubljenemu svetniku. V laški dekaniji sta kar 
dve, Trbovlje - Sveti Martin in naša. Kar dve desetletji 
se letos izpisuje, ko se v podobni obliki obhaja ta praznik 
v sodelovanju s celotnim mestom Laško. Polovico teh 
slovesnosti Martinove nedelje je vodil pomožni škof dr. 
Jožef Smej. Njemu in vsem, ki doživljate jesen življenja 
kot posebno daritev Gospodu, naj izrazim še posebno za-
hvalo. V mislih imam vse, ki ste zaznamovani z bolezni-
jo in drugimi zdravstvenimi tegobami, da zmorete preko 
te daritve biti blizu  Stvarniku nebes in zemlje.  Vam se 
še posebej priporočam v priprošnjo molitve za vse far-
ane, da bi zmogli premagovati vse izzive in tegobe, ki 
jih prinaša življenje. V cerkvi na Marija Gradcu in pri 
Svetem Krištufu je izvedena tudi elektrifi kacija zvonov. 
Bog povrni za ves trud na številnih področjih.

Zahvalna nedelja
V nizu nedelj cerkvenega leta obhajamo v jesenskem času 
ZAHVALNO NEDELJO. Med tisočerimi barvami stvarst-
va opazimo obrane vinske gorice, prazna polja in cvetje 
polno jesenskih rož. Sadovi zemlje so že v varnih kleteh 
in vedno manj je živine na pašnikih. Zavrtel se je še en 
življenjski krog in z njim se zaključuje čas letošnje žetve.    
Zahvalna nedelja je praznik hvaležnosti Bogu, vendar ne 
le za pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge 
darove kot so svoboda, mir, dom vera, dobrota ljubezen, 
medsebojni odnosi…itd. Zahvala zajema vse naše življenje 
– vse, kar smo in kar imamo. 
Potrudimo se in pred Gospoda prinesimo polno košaro zah-
val. Vsebina bo različna, kot smo različni mi. Pomemben je 
naš odnos do največjega DOBROTNIKA SVETA.
Ob pogledu na dobrine VEDNO pomislimo na tiste, ki 
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32. NED. MED LETOM, zahvalna, 6.11.  
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Julijana KRAJNC, 24. obl. (Tovsto)
          + Stanislava STARC 
10.30:  + Albert OJSTERŠEK, 20 obl.
             + Anton SREBOT, starši, sestre in bratje 
PONEDELJEK, 7.11., sv. Ernest, opat
 7.30:  + starši Franc obl. Alojzija GUNZEK,
            Fanika DEŽAN in sin Srečko
           + Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
           + Stanislava MEDVEŠEK
TOREK, 8.11., sv. Bogomir, škof
 18.00:+ Jože KOKOTEC in Marija, sin Jože in Alojzija KOS
         + Janez DEŽELAK     //biblična po maši
SREDA, 9.11., Posvetitev lateranske bazilike
 7.30:  + Martin RAMŠAK, obl. in njegovi starši
           + Jožef KNEZ, osm. in Vida
           + Amalija FRECE
ČETRTEK, 10.11., sv. Leon Veliki, papež
 18.00:  + Maks JAZBEC
               + Janko PICEJ, obl.
               + Martina SREBOT
PETEK, 11.11., sv. Martin, škof
 10.30:  + iz družin ALBREHT, TOMZEL
             + Martin SEVŠEK in rodbina
             + Martina KLADNIK in sorodniki
SOBOTA, 12.11., sv. Jozafat, škof, mučenec
  15.00: v zahvalo po nam. zakoncev jubilantov
  18.00:  + Leopold BREČKO
              + Antonija, Avguštin AŠKERC, obl.
33. NEDELJA MED LETOM, Martinova, 13.11.
  7.00:  živi in rajni farani
  9.00:  +  Martin, Rozika, Cvetka, Srečko POD-
           BREZNIK in Karel KRAŠOVC 
  10.30: +  Ivan in Angela VORINA, obl.
               + Franc PINTER
               + Jožef PUŠNIK                              //15.00 Vera in Luč

trpijo pomanjkanje. Tudi letos vas prisrčno vabimo, da po 
svojih močeh napolnite RDEČE VREČKE, ki vas čakajo 
v Antonovi kapeli. Vaše darove bomo zbirali do zadnje no-
vembrske nedelje (27. 11. 2016), ko se zaključuje TEDEN 
KARITAS. Ob tem naj vas spomnimo na dobrodelni kon-
cert »KLIC DOBROTE«, ki bo v dvorani Golovec Celje. 
Oglejte si plakat na oglasni deski. Pred adventom bomo 
prosili, da se vključite v izdelavo adventnih venčkov. Točen 
dan bomo oznanili pravočasno. 
Začnimo z dobrimi dejanji polniti našo košaro za Gospoda 
že sedaj. Če bomo delali skupaj z dobrim namenom bo bla-
goslov še večji.( Dragica Cverle, ŽK Laško).

------------------------------------------------------------------
Vsi, ki v letu 2016 obhajate oglate in okrogle obletnice 
poroke: 5, 10, 15, 20, srebrno, 30, 35, 40, 45, zlato, 55 in 
vsako leto po tem jubileju, prav lepo vabljeni, da se v so-
boto 12. novembra ob 15. uri zberemo v atriju župnišča, 
od koder bomo šli v cerkev k zahvalni maši. Po maši pa 
bo skupno druženje v veroučni učilnici. K slovesnosti 
lahko povabite tudi jubilante iz drugih župnij, ki imajo 
kakršno koli povezavo z laškim občestvom.

------------------------------------------------------------------
Na Martinovo nedeljo bo letos z nami Janez Lesnika, 
generalni vikar mariborske nadškofi je. Slovesno bo v 
župniji tudi na sam god svetega  Martina. Ob 9.00 va-
bljeni člani ŽPS, ključarji in gospodarrski svet na de-
lovni zajtrk. Ta dan bo sveta maša ob 10.30. Po maši pa 
vas vse vabim še k druženju ob cerkvi. Če bo deževalo, 
pa se bomo poveselili še v atriju župnišča.

------------------------------------------------------------------
Dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov
V soboto, 29. 11., je bilo v župnijski cerkvi Janeza 
Krstnika na Razborju dekanijsko srečanje cerkvenih 
pevskih zborov. Slovesnost, ki se je ob 16.00 začela s 
sveto mašo, je vodil škof ordinarij Stanislav Lipovšek. 
Po sv. maši je vsak zbor zapel dve pesmi. Nastopilo je 
deset zborov. Našo župnijo sta zastopala MePZ Koral 
in vokalna skupina Zarja. Pevci iz osmih župnij so se 
združili tudi z dvema skupnima pesmima. Po pevski re-
viji je sledilo druženje v Domu krajanov, koder so nas 
domačini izvrstno in zelo obilno pogostili.

S hvaležnim srcem se 
obrnimo h Gospodu za vse 

kar krepi našega duha in širi 
obzorja, da bi znali biti tudi 
mi “Usmiljeni kakor Oče.” 

Hvaljen Bog, Gospod 
vesolja, za sadove zemlje  

in blagoslov pri delu 
naših rok.


