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10. NEDELJA MED LETOM, 7. 6. 
Ob 7.00: za dobrotnike iz Slavonije, župnika Alojza 
                BRATUŠA, Edija in Marijo STVARNIK
ob 9.00: za + Franca PFEIFER, + RUČGAR (Vransko)
ob 10.30: za + Alojzijo TERBOVC, Štefko, Janeza in Gelco 
               za + rodbini: ULAGA in KLINAR
PONEDELJEK, 8. 6., sv. Medard, škof 
Ob 7.30: za + iz rodbine PODKUBOVŠEK
               za + Martino SREBOT
ob 15.00 sv. maša, ob 16.00 pogreb + Izidorja BELEJA
ob 17.00 pogreb + Zdenke JANŽOVNIK, nato sv. maša
TOREK, 9. 6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
Ob 19.00: za + Frančiško SVATINA in + SVATINA, 
                   KOZINC, GRIČAR
                   za + Petra BOLČINA, po maši biblična skup.
SREDA, 10. 6.,  sv. Bogumil Poljski, škof
Ob 7.30: za + Janka LEVIČARJA, Nežo in Adama 
                 HRASTNIKA
                za + Pavla BOLČINA
                  za + Janeza ŠKORJA
ČETRTEK, 11. 6., sv. Marija od Srca Jezusovega, red. ustan.
Ob 9.30: Dom starejših Laško
ob 19.00: za + Ignaca HOZJANA, 2. obl., starše
                 in brata PUŠNIK
                      za + Mihaela HRASTNIKA, + HRAST-
                 NIKOVE in MAJCNOVE
PETEK, 12. 6., Srce Jezusovo
Ob 7.30: za + Franca MLAKARJA, obl. in vse + 
                MLAKARJEVE
               za + starše Antona in Terezijo KOŠIR ter 
               družino POŽLEP
ob 19.00: za + Pavleta in Antonijo OBREZ, obl. ter
                 Branka OJSTERŠKA
SOBOTA, 13. 6.,  Marijino brezmadežno srce 
Ob 19.00: za +  Jurija KAPELARIJA
                      za +  Rozalijo ULAGA
                      za + Izidorja BELEJA ,8. dan in Angelo

11. NEDELJA MED LETOM, 14. 6.
Ob 7.00: za + Antona SREBOT, starše ter brate in sestre 
                        SREBOT
ob 9.00: za + Franca ZDOLŠKA in starše
               za + Matija in Frančiško DEŽELAK, obl.
ob 10.30: za +  Terezijo in Antona ŽELEZNIKA, Franjo 
                  in Jožeta RAZGORŠKA 
PONEDELJEK, 15. 6., sv. Vid, mučenec 
Ob 7.30: za + Alojza, Marijo KLEPEJ, sina Lojzeta 
ter stare starše KLEPEJ in za zdravje

TOREK, 16. 6., sv. Marija Terezija, red. ustan.
Ob 19.00: za + Faniko, Ignaca SAJTL in sestro Ga
                 brijelo ŠEŠKO
                   za + Franca, Marijo KRAJNC iz Brstnika, 
brata Martina in sestro Angelo ŠANCA in moža Martina
SREDA, 17. 6., sv. Albert, tretjerednik 
Ob 7.30: za +  Alojza KNEZA (Lahomno), brate, sestre in starše
                 za + Slavico in Franca ŠON
                 za + Amalijo FRECE
ČETRTEK, 18. 6., sv. Gregor Janez Barbarigo, škof
Ob 19.00: za + Konrada ZEME, 30. dan
                  za + Jasmino SINKAR
PETEK, 19. 6., sv. Nazarij, prvi koprski škof
Ob 7.30: za + Matildo, Tomaža, Staneta, Jožeta DIACI
ob 19.00: za + Pavla ŠKORJA
                   za + Vido URAJNIK
SOBOTA, 20. 6., sv. Adalbert, škof
Ob 19.00: za + Ivana BALOHA, 6. obl.
                 za + Alojza KNEZA (Lahomno), brate, sestre 
                 in starše
12. NEDELJA MED LETOM, 21. 6.     krstna nedelja
Ob 7.00:  za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Alojzijo DEŽELAK, 10. obl.
                za + Alojza KLINARJA iz Mulence
ob 10.30: za + Franca PENIČA Srce Jezusovo, usmili se nas, ki se k tebi zatekamo!



Spet je leto naokoli in že objavljamo 
vabilo na ORATORIJ 2015
od 29. junija do 4. julija

Za prijavo naj starši izpolnijo in podpišejo prijavnico. 
Oddajte jo najkasneje do 23. junija 2015 v zakristiji ali 
župnišču. Predviden program od torka do sobote:
9.00 - začetek v atriju župnišča
9.15 - molitev in dvig zastave
9.30 - ogled igre, nato kataeheza
10.45 - delavnice
12.15 - kosilo in pospravljanje
13.15 - igranje po otočkih, sprehod
13.30 - popoldanske igre (izlet,..)
15.45 - zaključek dneva, spust zastave
16.00 - odhod domov
Prispevek za oratorij znaša 20,00 € za prvega otroka. Za 
drugega otroka iz družine plačate 10,00 €, za tretjega ali 
več pa je zastonj.
Prijavnice smo delili ob zaključku veroučnega leta. v prihod-
njem tednu bo možna tudi internetna prijava na spletni strani 
župnij Laško, Rimske Toplice in Sv. Miklavž nad Laškim.

-------------------------------------
Šolski verouk bo v juniju prešel v počitniške dejavnosti
Spoštovani starši, rejniki, stari starši in vsi ki se trudite za 
vzgojo otrok!
Verjetno je dobro mislečim ljudem dobro poznano, da se pri 
verouku trudimo, da bi otrok razvil predvsem troje lastnosti. 
Najprej duhovno uho. Uho, ki bi znalo poslušati in slišati 
Božjo besedo in sočloveka. Da bi razvil srce, ki bi znalo 
čutiti in živeti sočutno. Da bi razvil glavo, ki bi znala sama 
misliti. To so življenjska vodila, s katerimi zmore človek v 
življenju storiti tisto, kar pripovedujejo pripovedi, da naredi 
orel, ki mu je ta dejavnost položena v naravo. Orli menda 
lahko živijo dolgo let, toda pot do tja ni tako preprosta. Tam 
nekje na sredini življenja se mora orel umakniti na samo, v 
gore. Tam si mora najprej ob skalah obrusiti ukrivljen kljun, 
da mu zraste nov. S tem novim si nato potrga kremplje, ki so 
predolgi. Ko mu tako zrastejo novi, si mora z njimi izpuliti 
staro perje, da ga nadomesti novo, saj je staro pretežko, da 
bi z njim lahko letel. Ko mu to uspe, se vrne in živi naprej.
Verjetno ni potrebno posebej poudariti, da je vse skupaj 

precej boleča stvar. Boleča, a nujna. Tako nujna, ker gre za 
preživetje. 
Orlu je to položeno v naravo. Kaj pa človeku? Neka podobna 
preobrazba je potrebna, če hočemo odrasti in stopiti odgovo-
rno v življenje. Kako zelo so nam potrebni: duhovno uho, 
čuteče srce in bistra glava.
Za dober razvoj otroka smo primorani, da otroku postavl-
jamo meje ter od njega zahtevamo odgovornost, ki jo zmore. 
Kateheti želimo delati skupaj z vami in ne proti vam. Želimo 
vam ponuditi pomoč in roko pri verski vzgoji vašega otroka. 
To pa od nas vseh zahteva pripravljenost za sodelovanje.
Pri tem želim poudariti: 
- veroučna šola oz. verouk ni še dodatni krožek ali dejavnost 
na vašem in otrokovem koledarju; naj bo verouk resnično 
šola za življenje. Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od naših 
prednikov, naj bo vera življenja oziroma naše življenje. Zato 
pa ni verouka moč skrčiti samo na pripravo zakramenta prve 
spovedi, prvega svetega obhajila in birme.
- Doživljam vas, da se velikokrat vaše življenje in življenje 
dedkov in babic spreminja v življenje taksista, ko vozite 
otroka/otroke s krožka na krožek oziroma z dejavnosti na 
dejavnost. Razumem, da je v naglici življenja vsega preveč.
v življenju si je potrebno postaviti prioritete. Verouk ni ob-
vezen. Vendar, ko se enkrat odločiš zanj, postane obvezen. 
Predstavljajte si glasbenika, ki ne bi hodil k teoriji in ne vadil 
inštrumenta. Ali športnika, ki ne bi hodil na treninge in ne 
skrbel za svojo kondicijo. Podobno je z vero. Zato je prema-
lo, da ob odločitvi za verouk razmišljamo, da je dovolj samo pri-
prava na zakramente uvajanja, vmes pa mirne duše ignoriramo 
versko vzgojo, nedeljsko mašo, družinsko molitev.
Ko končujemo veroučno leto, naj se prav posebej zahvalim 
kaplanu Klemnu, katehistinjam Katji, Alenki in Tereziji, 
vsem animatorjem, ki smo vam spoštovani starši in rejniki 
skušali prihajati naproti, da bi Jezusovo šolo umevali, živeli 
in jo z ljubeznijo posredovali.                                       župnik

-------------------------------------
Za nami je lepo obhajanje praznika Telovo. Pri večerni maši 
smo imeli že tretje leto procesijo zunaj cerkve. Od treh post-
avljenih oltarjev je bil eden na nekdanjem mestu pod Mari-
jinim kipom na Aškerečvem trgu. Hvala za sodelovanje in 
pomenljiv obisk pri slovesnosti.

Župnijski pastoralni načrt (ŽPN) – 
SOČUTJE IN PRAVIČNOST

Vstopamo v udejanjanje zastavljenih ciljev, določenih v 
ŽPN za našo župnijo, ki bodo v prihodnje zaobjeta pred-
vsem v delovanju Župnijske Karitas. Vse naše aktivnosti 
bodo usmerjene v ljudi, ki smo jih dolžni sprejemati, razu-
meti in spoštovati. K sodelovanju bomo vabili na različne 
načine in izbirali poti, ki nas bodo vzgajale in usmerjale k 
razumevanju sočutja in pravičnosti med nami. Iskali bomo 
načine za skupno delo, praznovanja in druženja, preko 
katerih se razvija čut za krščansko dobrodelnost in soli-
darnost. Velik izziv za današnjega človeka je tudi vzgoja 
za preprostost, ki je lahko ključ do osebne sreče vsakega 
izmed nas.
Večina letošnjih ciljev se nanaša na jesenski čas. Čaka 
nas izreden večer z uglednim in svetovno znanim prof. 
Jožetom Ramovšem, poznavalcem človeških stisk in 
mnogih neznank današnjega človeka.
Sočutje in solidarnost bomo izkazali z darovanjem hrane 
in higienskih artiklov v tednu Karitas, z nakupom srečk 
in zbiranjem dobitkov za dobrodelni srečelov, z obiskom 
dobrodelnega koncerta »Podari upanje«, z aktivnim sode-
lovanjem pri izdelavi adventnih venčkov in nakupa le-teh. 
Vse to nam omogoča, da z zbranimi sredstvi skrbimo za 
naše prosilce pomoči. Povezanost med našo vero in ubogi-
mi je neločljiva, na kar nas vedno znova opozarja papež 
Frančišek.
Skrb za ostarele, bolne in osamljene mora v naši župniji 
imeti pomembno mesto. K temu nas bo tudi v prihodnje 
vabila sv. maša v Domu Šmohor. Veselimo se tudi srečanja 
bolnikov in starejših članov našega občestva.
V adventnem času bomo pripravili adventni zajtrk, ki bo 
letos nadgrajen z razstavo izdelkov spretnih klekljaric.
Pot do naših ciljev poznamo. Potrebno bo nanjo stopiti, 
morda premagati predsodke, ki nas še ločujejo. Sprejmi-
mo roko sočutja in pravičnosti, ki nam je ponujena tukaj 
in sedaj. Naj naši cilji ne krasijo samo papirja, ampak tudi 
naša srca. V zahvalo našim duhovnim voditeljem in v do-
bro naše prelepe župnije sv. Martina.
                                 (Dragica, Marica, Vera in Zinka)  


