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Maše v prihodnjem tednu
23. NEDELJA MED LETOM, Angelska, 6. 9.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + starše Ivana, 20. obl., Ivano, dva brata 
       KRAŠOVEC, Ivanko SEVŠEK, Jožeta in Darka
ob 10.30 Sv. Mihael: za + Jolanko URANKAR, obl..
                                         za + Alojza OŽEKA, 8. dan
PONEDELJEK, 7. 9., sv. Marko, mučenec
Ob 7.30: za +Marijo in Leopolda GRAČNERJA
ob 19.00:za + Franca ŠKORJA
               za + Petra ŠKORJA
               za + Janeza ŠKORJA
TOREK, 8. 9., Marijino rojstvo - Mali šmaren
Ob 7.00: za + Izidorja in Angelo BELEJ
ob 10.30 Marija Gradec: za + Marijo ZELIČ,
               Martina in Marjeto
ob 19.00: za + Fortunata ULAGA (Slivno), obl.
                 za + dr. Branko MATOIC
SREDA, 9. 9., sv. Peter Klaver, jezuit
Ob 7.30: za + Marjana TISELJ, obl. Franca
               PEČNIKA in starše
ob 19.00:za + Štefanijo STOPAR
               za + Martino SREBOT
               za + Justino GOLOUH 
ČETRTEK, 10. 9., sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
Ob 19.00: za + Gregorja LESKOŠKA in vse 
                RAMŠAKOVE
                za + Karla HRASTNIKA. obl.
                  za + Julijano KOLAR
PETEK, 11. 9., sv. Prot in sv. Hijacint, mučenca 
Ob 7.30: za + Slavico in Franca ŠON
ob 19.00: za + Dragico in Dušana SILIJANA
                 za + Adolfa ŠANCA
SOBOTA, 12. 9., Marijino ime
Ob 19.00: za + Fani DEŽELAK, obl.
                 za + Engelberto OJSTERŠEK

24. NEDELJA MED LETOM, 13. 9.
Ob 7.00: za žive in + farane
ob 9.00: za + Milana PRIVŠKA, obl.
BIRMA ob 10.30: za birmance, botre in starše
                              za + Miro KRAMER 45. obl.,
                              za + Mojco PLANINŠEK
Sv. Krištof ob 15.00: blagoslov dveh novih zvonov
sv maša: v zahvalo vsem darovalcem
                 za + Jožefa in Amalijo SENICA
             za + Jožeta ŽELEZNIKA

Župnijska Karitas Laško tudi letos, v nedeljo, 13. sep-
tembra pripravlja srečelov, katerega izkupiček gre samo-
umevno, v dobrodelne namene. Ob tej družabni potezi 
se zahvalim vsem, ki ste prispevali svoje prispevke za 
dobitke, prostovoljke, ki ste pripravile in organizirale 
nagrade in seveda udeležencem nedeljske svete maše, ki 
tudi z nakupom srečk pomagate lajšati stisko.
.........................................................................................
Za nami je vpis veroučencev v šolskem letu 
2015/2016. Z veroukom začenjamo ta teden. Urnik 
verouka, ki bo že v tednu od 7. do 12. septembra:
             1. RAZRED
ČETRTEK 15.30 – 16.45 /katehistinja Alenka Slapšak
             2. RAZRED
ČETRTEK 16.45 – 18.00 /katehistinja Alenka Slapšak
             3. RAZRED
PONEDELJEK 16.30 – 18.00 /kaplan Klemen Jager
             4. RAZRED
ČETRTEK 15.00 – 16.30 /kaplan Klemen Jager
             5. RAZRED
PETEK16.00 – 17.30 /katehistinja Terezija Vodišek
             6. RAZRED
PONEDELJEK 16.00 – 17.30 /kat. Alenka Slapšak
             7. RAZRED
PETEK 14.30 – 16.00 /kaplan Klemen Jager
             8. RAZRED
PONEDELJEK 15.00 – 16.30 /kaplan Klemen Jager
             9. RAZRED
PETEK 16.00 – 17.30 /kaplan Klemen Jager

Župnija se veseli blagoslova dveh novih zvonov pri Sv. 
Krištofu. Po teži identična dva zvonova je podružna 
cerkev sv. Krištofa dobila v zvonik malo pred drugo 
svetovno vojno. Kot sedanjemu občestvu, je tudi takrat 
pomenila ta pridobitev še poseben pomen spremljanja 
zvonov ob pogrebih. Le malo časa so bili v zvoniku trije 
zvonovi. Veseli smo, da letos, ko mineva 70 let od kon-
ca druge svetovne vojne, skušamo zaceliti tudi to rano.
Škof ordinarij Stanislav Lipovšek se bo z nami po dopol-
danski slovesnosti birme v laškem svetišču veselil tudi 
blagoslova novih zvonov. Prvi ima težo 163 kg (glas D), 

drugi 96 kg (glas F). 
Zaradi zahtevnega 
projekta elektrifi -
kacije zvonjenja 
v zelo omejenem 
prostoru zvonika in 
možnosti vklapljan-
ja na daljavo, bo na 
redno zvonjenje še 
potrebno počakati. 
Ob tej blagoslovitvi 

želimo izraziti tudi hvaležnost vsem, ki ste že prispevali 
in se še po svojih močeh trudite, da poravnamo stroške 
tega projekta in ureditev zvonjenja v ostalih zvonikih.



Smo v dneh priprave na prihod Svetega Duha na 
letošnje birmance treh župnij. Čas jeseni, je tudi čas 
pospravljanja sadov pridelkov narave, hkrati pa je čas 
začenjanja nečesa novega, še posebej za tiste otroke, ki 
so se poslovili od vrtcev in se preselili v šolske klopi.
Pravzaprav vedno znova nekaj začenjamo. Začenjamo 
šolsko, pastoralno, veroučno leto, leto usmiljenja ... po-
tem začenjamo koledarsko leto. Začenjamo počitnice. 
Začenjamo s tem in onim in to začenjanje se vedno zno-
va prepleta s končevanjem in minevanjem. Tudi to jesen: 
raste, poganja pomlad vedoželjnosti, usiha, zaključuje 
narava svojo pot. Lahko nam to minevanje prinese neko 
vznemirjenost. Sam si je ne znam razložiti. Te prošnje  
za darove Svetega Duha v vsem začenjanju, minevanju 
in končevanju, se mi zdijo že zelo stare in hkrati vedno 
znova akrtualne:
PROŠNJE ZA DAROVE SVETEGA DUHA
Pridi, Sveti Duh, daj mi modrost, da bom prav ce-
nil zemeljske dobrine in hrepenel po dobroti večnega 
življenja.
Pridi, Sveti Duh, daj mi umnost, da bom globoko spozna-
val pomen verskih resnic.
Pridi, Sveti Duh, podpiraj me z darom sveta, da se bom 
v dvomih in težavah odločal za to, kar je Božja volja.
Pridi, Sveti Duh, daj mi moč, da premagam vse ovire na 
svoji življenjski poti.
Pridi, Sveti Duh, uči me, da dosežem trdno versko 
prepričanje. Daj, da spoznam, kaj naj storim in kaj 
moram opustiti.
Pridi, Sveti Duh, daj mi pobožnost, da bom molil s čistim 
in otroško preprostim srcem.
Pridi, Sveti Duh, vlij mi v srce božji strah, da se bom iz 
ljubezni do Boga ogibal vsakega greha in vsake grešne 
priložnosti.
Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce z ognjem Božje lju-
bezni. Amen.
Sicer ne vem kako se te prošnje izgovarjajo v ustih 
mladostnika, še posebej kakšnega izmed tistih, ki se je 
s privolitvijo staršev odločil, da se v deveti razred ver-
ouka ne bo več vpisal, da ima vsega dovolj in da če bi 
nadaljeval versko vzgojo bo čisto preveč pobožen. Gos-
pod, zato te prosimo še več Svetega Duha za duhovnika, 

kateheta in vse, ki ob verski vzgoji doživljamo neuspeh za 
neuspehom. Prosim te milosti ali pa predvsem umevanja 
zakaj so več kot stoletje ob koncu vsake maše duhovniki 
molili molitev k nadangelu Mihaelu:
Sveti Nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v 
pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudobnega duha. 
Ukroti naj ga Vsemogočni Bog, ponižno za to prosimo. 
In ti vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne 
duhove,  ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo 
pomočjo v pekel pahni. Amen.
Res je težko nemočno gledati to stanje v župniji iz leta 
v leto po vsaki birmi. A hkrati angel prišepne misel, ki 
nenazadnje potolaži s prerokom Jeremijem, da ljudstvo 
zapušča Boga in naj prerok ne jemlje to kot njegovo za-
vrnitev. Ja, prerok Jeremija, kako trdo si čutil težo besed 
Boga, ki ubesedi odločitev ljudstva: »...hodili za dru-
gimi bogovi, jim služili in jih molili, mene pa zapustili 
in se niso držali moje postave«. (Jer16,11) Zato te Sveti 
Duh tudi to leto še prav posebej prosim za moč oznan-
jevanja in prinašanja Tvojega veselega sporočila tudi s 
križa trpljenja. Tvoja cena življenja je pač vrednotena od 
vsakega posebej po njegovi presoji. Naj slednjo misel 
okrepim s primero. Če vam kot darilo ponudim deset 
centov, verjetno ne boste ravno vzhičeni. Morda se boste 
začudili zakaj sem to storil. Morda se mi boste celo sme-
jali. Če vam dam še en kovanec in vam spet povem, da 
vam ga dajem zastonj, boste zmajali z glavo in postali še 
bolj začudeni. Če vam namesto desetih centov ponudim 
šop bankovcev za sto tisoč  evrov, sem prepričan, da bi 
bili v trenutku navdušeni; in če bi darilo povišal na dves-
to tisoč, bi presenečeni buljili vame. Morda bi čudovito 
novico želeli zaupati svojim najbližjim.
Bog nam je dal veliko čudovitih darov. Zastonj so, če 
želimo prositi zanje. Toda morda jih sprejemamo kot dari-
la za deset centov. Zaradi desetih centov se ne razburjamo. 
Ko razmišljamo o desetih centih, nam srce ne utripa nič 
hitreje. Ko premišljujemo o Božji dobroti, tudi ne jočemo 
od sreče in veselja. Kaj je narobe? So za to kriva Božja 
darila? Ne, ampak mi živimo v svetu desetih centov! 
V tej prispodobi je zajeto tisto, kar me že nekaj časa 
“žuli” in sem se spustil na prispodobo imeti, sprejeti, po-
dariti, da bi skupaj umevali za kaj so nam lahko stvari 

tako velike, da v nekem trenutku človek izbere hojo za 
Njim kot pot vsega življenja in hkrati občutljivost in 
težo, ko te razni ljudje hočejo najeti zgolj kot obrtnika  
za neke lepotne korekture, brez katerih bi v življenju 
šlo ravno tako naprej, so pa lepe že zaradi sosedov.
Če vam je tale sestavek prišel v vaš prenatrpan vsak-
danjik in vam ni vseeno za vašo vero (v vrednosti 
desetih centov), potem vas povabim, da nasled-
nje molitve  doživite kot pogovor z Bogom z vidika 
hvaležnosti za neizmnerne in neprecenljive darove, ki 
nam jih prinaša vsakoletni binkoštni dogodek.

MOLITEV BIRMANCA ZA BOTRA: 
Dobri Bog, pri birmi bo stal poleg mene moj boter in 
bo položil svojo roko na mojo ramo. Dal mi bo občutek 
varnosti in trdnosti. Prosim te za svojega botra, da bo 
človek vere in dobrote. Pomaga naj mi odkrivati lepote 
krščanskega življenja. Povrni mu vse, kar stori dobrega 
zame. Končno pa naju oba pripelji v nebeško veselje. 
Amen.

MOLITEV BOTRA ZA BIRMANCA
Nebeški Oče. Zaupal si mi enega svojih otrok. Moja roka 
bo počivala na njegovi rami kot znamenje obljube, da lah-
ko vedno računa name. Prosim te, daj mi moč, da ne bom 
nikoli prelomil, kar sem obljubil. Prosim te tudi, ozri se 
na mojega birmanca: tvoja roka naj mu bo opora, beseda 
tvojega Sina vodilo življenja, moč Svetega Duha pa vir 
delovanja. Amen.

MOLITEV STARŠEV: 
Gospod, zaupal si nam otroke. Pomagaj nam, da ne bomo 
hoteli postati otrokom kaj več kot kažipot k Tebi. Pomagaj, 
da se naši otroci v tem nevarnem svetu, v katerega jih 
moramo poslati, ne bodo izgubili v slepih ulicah, temveč 
bodo hodili po ravni cesti resnice in svobode. Pomagaj, 
da si bomo starši in otroci ostali zvesti. Amen.
Morda pa so te, že stare molitve, ki jih najdeš celo 
na internetu, šele začetek tvojega pogovora z Bogom. 
Eno je gotovo. Vesela novica nam govori, da nas Bog 
pripravlja za nebesa, nas v Božjih očeh dela pravične, 
če verujemo v Kristusa in zaupamo, da nas bo rešil. 
(prim. Rim 1,17)                                              vaš župnik


