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28. NEDELJA MED LETOM, 13.10. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivana HROVAT, starši MARINKO, ŠRAJ, brat
          Vinko in Štefka
         + Štefanija KLEPEJ
10.30: + Jožef SELIČ, 10. obl.
PONEDELJEK, 14.10.,  sv. Kalist I., papež, muč.
7.30: + starši, sestre in bratje
         + Majda HRASTNIK
14.30:sv maša, nato pogreb + Matija JAKOPIČA
TOREK, 15.10., sv. Terezija Velika (Avilska), devica, c. u.
19.00: + Janez, obl., in Frančiška KRAŠOVEC 
            + Terezija, obl., Janez, bratje ULAGA in
            rodbina KLINAR
             + Terezija KLEPEJ
SREDA, 16.10., sv. Marjeta Marija Alakok, dev., red.
7.30: + Olga KRAJNC, obl.
         + Ladislav, Ljudmila PAVLINC, Ana in Albin
          PUŠNIK
          + Terezija PLANKO in njeni umrli
ČETRTEK, 17.10., sv. Ignacij Antiohijski, šk., muč.
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + Hedvika SKUBIC in njeni starši
           + Justina ŠKORJA
PETEK, 18.10., sv. Luka, evangelist
7.30: v zahvalo za Božje varstvo 
19.00: + Peter KOLŠEK, 8. obl.
           + Ivan ROMIH, 8. dan
SOBOTA, 19.10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
19.00: + Antonija, 10. obl., in mož Franc ŠPAJZER
                 + Marija in Franc ZUPAN
29. NED. MED LETOM, 20.10., misijonska ned.
                                                                           krstna nedelja  
7.00: živi in + farani
9.00: + Antonija in Avguštin AŠKERC, obl.
10.30: + Franc JUVAN in Milka ČERNOŠA
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v kar številnih akcijah soustvarjali podobo župnije. 
Ko se oziram nazaj na minulo desetletje, si včasih 
mislim, da bi kakšno stvar, če bi jo zastavili pono-
vno, želel usmerjati drugače, za večino dogodkov 
pa bi želel, da bi se odvijali v isti smeri. Hvaležen 
sem za zvesto in ubrano »timsko delo« najožjim 
sodelavcem, ŽPS, gospodarskemu svetu in ključar-
jem, saj smo v teh skupinah župnija v malem. V 2. 
členu Statuta župnijskega pastoralnega sveta v slo-
venskih škofijah je zapisano, da ŽPS predstavlja in 
izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov 
v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in 
sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v 
župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in 
dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika 
in laikov. S takšno opredelitvijo dobi ŽPS ob svoji 
parlamentarni, se pravi zastopniški vlogi vseh ver-
nikov, tudi izvršno nalogo. V sodobnem političnem 
jeziku to pomeni, da je tudi izvršno telo ali župni-
jska vlada. Prav je, da se na tem mestu resnično 
zahvalim za vse minulo ustvarjanje, spodbujanje in 
dobronamerno kreiranje na vseh področjih.
Zelo sem vesel pobude, ki je prišla iz vrst pevskih 
zborov, da bi se v misijonskem mesecu župnija 
predstavila, in ozavestila številno razvejanost ter 
se odprla navzven. Toliko skrith dejavnosti se us-
tvarja skozi vse leto in za mnoge ve le peščica ali 
posameznik. Sicer vodilo, naj ne ve levica, kaj po-
dari desnica, nakazuje skrito dobrodelnost, Gospod 
vse povrača na skrivnem. Po drugi strani pa je tudi 
prav, da se ob kakšni priložnosti skupaj razveselimo 
razvejanosti tolikšnega ustvarjanja.
Za to priložnost želimo prihodnjo nedeljo 20. ok-
tobra pripraviti posebno prireditev v Kulturnem 
domu in se z besedo zahvale poveseliti z vsemi, 
ki se čutite povezani, in z dobro voljo gradite po 
Jezusovem klicu to občestvo. Z vami se veselimo 
vaši duhovniki: Rok, Klemen,Peter in Jože.

Župnija smo ljudje 
in delamo, 

DA TVOJE IME SLAVIMO
KLIC...

POKLIC....
... NAŠ ODGOVOR



KAKŠNO JE MOJE PRIČEVANJE?
Papež Frančišek je ob začetku izrednega misijons-
kega meseca vernike povabil, da bi se ta mesec vp-
rašali, kakšno je naše pričevanje, ter spomnil, da 
nihče ni izključen iz poslanstva Cerkve. Poudaril 
je, da nas Gospod kliče, da bi postali dar tam, kjer 
smo.
PRIČA  je ključna beseda, beseda, ki ima isti koren 
kot beseda mučenec. Mučenci so prvi pričevalci 
vere, ne z besedami, ampak z življenjem. Vedo, da 
vera ni propaganda, ampak spoštljiv dar življenja. 
Živijo tako, da širijo mir in veselje, ljubijo vse, tudi 
sovražnike, iz ljubezni do Jezusa. Kako bi potem 
lahko mi, ki smo odkrili, da smo otroci nebeškega 
Očeta, zamolčali veselje nad tem, da smo ljubljeni, 
gotovost, da smo vedno dragoceni v Božjih očeh?  
To je oznanilo, ki ga pričakuje toliko oseb. In to je 
naša odgovornost. Ta mesec se vprašajmo: kakšno 
je moje pričevanje?
Skrivnost  tega, » da bi imeli življenje«,  je, da ga 
darujemo. Živeti brez darovanja pomeni zanikati 
svojo poklicanost: opustitev je nasprotno od pos-
lanstva. Opustitev darovanja storimo takrat, ko se, 
namesto da bi širili veselje, zapiramo v žalostno sa-
mopomilovanje in mislimo, da nas nihče ne ljubi 
in ne razume. Proti  poslanstvu grešimo tedaj, ko 
podležemo vdanosti v usodo: »Ne morem več, ni-
sem sposoben.« Kako vendar? Bog ti je dal talente 
in ti misliš, da si tako ubog, da ne moreš nikogar 
obogatiti?
Proti poslanstvu grešimo tedaj, ko se pritožujemo 
in še naprej govorimo, da gre vse narobe, tako v 
svetu kot v Cerkvi. Proti poslanstvu grešimo tudi,  
ko smo sužnji strahov, ki hromijo in nas paralizira-
jo z »vedno se je delalo tako«.
In proti poslanstvu grešimo tedaj, ko živimo živl-
jenje kot težo in ne kot dar; ko smo v središču mi s 
svojimi napori, ne pa bratje in sestre, ki čakajo, da 

bi bili ljubljeni.
Da, v tem mesecu Gospod kliče tudi tebe. Kliče tebe, 
družinski oče in mama; tebe mlad človek, ki sanjaš 
velike stvari; tebe, ki delaš v tovarni, v trgovini, na 
banki, v restavraciji, v učilnici; tebe, ki si brez dela; 
tebe, ki si na bolniški postelji… 
Gospod te vabi, da postani dar tam, kjer si, tako kot 
si, s tistim, ki je ob tebi; da ne bi zgolj prenašal živl-
jenja, ampak ga podarjal; da se ne bi smilil samemu 
sebi, ampak bi dopustil, da bi te ganile solze tistih, 
ki trpijo. S svojim življenjem pričuj Zanj, ki te je 
odrešil. (Vir: Slovenska oddaja Radia Vatikan) DC

ŽUPNIJA SMO LJUDJE IN DELAMO, DA 
TVOJE IME SLAVIMO

V misijonskem mesecu oktobru smo še posebej po-
vabljeni k razmisleku, kako smo misijonarji v svo-
ji župniji. Tudi župnija Laško (ni pomembno, če se 
zgodovinsko imenujemo nadžupnija) smo župnijsko 
občestvo in skupnost in občestvo poklicev.
Kot človek in kristjan je vsakdo poklican, da daro-
ve, ki mu jih je Bog dal, v življenju odkrije, jih ra-
zvija ter jih da na voljo v dobro vseh. S prejetimi 
darovi prispeva svoj delež pri oblikovanju življenja 
krajevne ali celotne Cerkve. Kakor so v človeškem 
telesu udje med seboj povezani in ima vsak ud svojo 
enkratno ter nenadomestljivo vlogo, tako je tudi v 
življenju Cerkve. Če je nekdo v resnici njen živi ud, 
bo čutil s Cerkvijo ter konkretno soustvarjal njeno 
življenje. Iz ljubezni do Gospoda in do sočloveka bo 
oblikoval svoje življenje tako, da mu bo evangelij 
življenjsko vodilo. Kot zavzet vernik bo izbral eno 
ali več možnosti bodisi kot življenjski poklic bodisi 
kot službo ali služenje ter s tem v življenju uresničil 
svoj poklic kristjana. 
Že stoletja je stara služba ključarja. Tudi oče Pri-
moža Trubarja je v 16. stoletju opravljal to službo.
Ključar skrbi za cerkveno premoženje, posebej za 
vzdrževanje stavb. Ponavadi ima vsaka cerkev po 

dva. Za ključarja se izbere vernika, ki je zgleden 
kristjan. Za petletno služenje ga imenuje krajevni 
škof. Mandat podaljšujemo po vsakem petletnem 
obdobju.
Član župnijskega gospodarskega sveta (ŽGS), mož 
ali žena, mora biti v skladu z Zakonikom cerkve-
nega prava (ZCP) in drugimi pravilniki postavljen 
v cerkveno gospodarsko upravo oziroma župnijski 
gospodarski svet. S tem pred Cerkvijo prevzame 
odgovornost za gospodarski položaj župnije, za mo-
rebitne zaposlene laike, za prostore ter finance.....
Ali so nam poznane številne skupine poklicanih, 
ki delujete v domačem občestvu? Naj jih samo na-
nizam:
delivec svetega obhajila,
bralec Božje besede,
ministrant,
krasilec in čistilec cerkve, podružničnih cerkva in 
urejevalec okolice,
cerkveni pevec, zborovodja, oragnist, animator 
ljudskega petja pri bogoslužju,
karitativni delavec,
animator oratorija, član mladinske skupine,
zakonski par v zakonski skupini,
biblična skupina,
molitvena skupina,
skupina za nočno adoracijo,
skupina za žalujoče,
zakristan, mežnar, zvonar,
katehet, katehistinja,
pritrkovalec,
član skupine za ustvarjanje jaslic, 
skupina vsakoletne priprave drvi za kurjavo...
Kot bi z roko božajoč zrl požete snope žita, mi iz 
srca prihaja zahvala za vse, ki ste se v minulih letih 
trudili v soustvarjanju in prenašanju vročine dneva. 
Zahvala vsem in vsakemu posebej, ki ste po svojih 
močeh z ustvarjalno besedo, mnogimi dobrimi deli 


