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Maše v prihodnjem tednu
25. NED. MED LETOM, 22.9., Slomškova nedelja

7.00 + Ferdinand KRSNIK
9.00: + Terezija KLEPEJ
10.30 + BIRMA: birmanci, starši in botri
           živi in + farani
PONEDELJEK, 23.9., sv. Pij iz Pietrelcine, duh., red.
7.30: + Majda HRASTNIK 
         + Marija, Franc PREVORŠEK, Kristina, 
             Vinko KORBER in Franc PRAŽNIKAR
 češčenje Najsvetejšega  pri Sv. Marjeti - Rimske Toplice
TOREK, 24.9., bl. Anton M. Slomšek, škof
19.00: + Štefanija KLEPEJ
           + Marta JERŠE
                                češčenje Najsvetejšega  pri Sv. Jederti
SREDA, 25.9., sv. Firmin, škof, mučenec
7.30: + Ludvik VERBOVŠEK
         + Srečko GERŠAK
              češčenje Najsvetejšega v Šmiklavžu nad Laškim
ČETRTEK, 26.9., sv. Kozma in Damijan, mučenca
19.00: + starši Albina, 4. obl., in Stane ŠRAML, 2. obl.
           + Ivan RAZBORŠEK
PETEK, 27.9., sv. Vincencij Pavelski, duh, ust. lazaristov
7.30: + Franc DEŽELAK (Stopce)
19.00: + Fanika BOUHA
SOBOTA, 28.9., sv. Venčeslav, mučenec        
19.00: Sv. Mihael: + starši Ana, Ivan, štirje bratje,
                  tri sestre in sorodniki družine CEPUŠ
                + starši, teta Lenka, brat Ivan, žena Marica iz
                    družine GRIL
                + Janez CESTNIK, Janez in Marija HABE
                                               procesija z lučkami

26. NEDELJA MED LETOM, 29.9., Šmihelska ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani
9.00: + Martin, Ciril in Karolina BELEJ, obl.
10.30: Sv. Mihael: + Dolfi MIKŠE
              + Ivan in Mihaela SKALE, obl.

Letošnja birmanska nedelja v Laškem pa je tudi 
Slomškova nedelja v znamenju še ene obletnice. 
Letos mineva 100 let od priključitve Prekmurja k 
matični domovini, zato bomo tudi Slomškovo ne-
deljo obhajali v murskosoboški škofiji, v župniji 
Črensovci, kjer je prva cerkev posvečena bl. Antonu 
Martinu Slomšku. 
Za nami je čudovit teden priprav na zakrament sve-
te birme in v dveh dneh ter eni noči češčenje Najs-
vetejšega. Vesel in hvaležen sem vsem, ki ste kljub 
drugim obveznostim našli čas in si izpolnili željo 
bivanja ob Gospodu. Posebej se zahvaljujem tistim, 
ki ste bili pripravljeni prilagoditi svoje druženje z 
Gospodom po seznamu ur in ste se vpisali v razpo-
red. Le tako je bilo lahko svetišče vseskozi odprto in 
Najsvetejše na oltarju. S tem dejanjem ste omogočili 
tudi drugim, da so prišli k molitvi, ko so zmogli. 
Ker v laškem občestvu živeči duhovniki upravlja-
mo štiri župnije, vam posredujem še ure, kdaj bo v 
prihodnjem tednu v teh župnijah odprto svetišče, da 
mogoče še kdo poroma ali pa celo na novo odkrije 
lepoto svetišča v družbi z Jezusom na oltarju:
Rimske Toplice – Šmarjeta, 23.september, sve-
ta maša ob 08.00.Najsvetejše bo izpostavljeno od 
12.00 do večerne maše ob 18.00.
Sv. Jedert nad Laškim, 24. september. Najsvetejše 
bo izpostavljeno no od 16.00, do večerne maše ob 
18.00.
Sv. Miklavž nad Laškim, 25. september. Najsvete-
jše bo izpostavljeno  od 12.00, do večerne maše ob 
17.30. 
Prihodnja nedelja je v znamenju romanja k Sv. Mi-
haelu. S praznovanjem bomo začeli že v soboto 
zvečer, s sveto mašo in nato procesijo z lučkami. 

Ta, nekdanji romarski običaj nas vse združuje še po-
sebej v priprošnji k nadangelu Mihaelu in zahvali 
Stvarniku za vse prejete milosti. Vabljeni tudi k ple-
tenju vencev, ki bo organizirano.

Pridi Sveti Duh, 
napolni srca svojih 

vernih...



Letošnja četrta nedelja v septembru je za 23 laških de-
vetošelcev tudi dan prejema darov Svetega Duha po 
polaganju rok upokojenega škofa dr. Stanislava Lipo-
vška. Sledimo nekaterim odzivom letošnjih birman-
cev, botra in mame birmanca.

Letos bom postala birmanka. Na sveto birmo se pripra-
vljamo veroučenci že celo veroučno obdobje. Prejema 
svete birme se veselim, še posebej sem neko posebno 
veselje začutila včeraj pri sveti maši v cerkvi svetega 
Miklavža nad Laškim, ko smo imeli birmanci srečanje 
z našim škofom. Videla sem posebno veselje v očeh 
vseh sošolcev in sošolk, saj smo ga vsi zelo dobro pos-
lušali in sodelovali z njim v pogovoru, ki je bil zelo 
sproščen in vesel. Nato smo imeli slovesno mašo. 
Komaj čakam nedelje, ko se bom pri birmi v Laškem 
zopet srečala s škofom. Doma se že celo leto pripravl-
jamo na prihajajočo birmansko nedeljo. Lani na morju 
sem si že izbrala botro, ki je tudi moja dobra teta. Vsi 
domači več molimo in prebiramo Sveto pismo in se 
pogovarjamo o naših gostih, ki smo jih že povabili na 
moj veliki praznik. Lepo mi je, ko se ob devetdnevnici 
skupaj z birmanci iz Rimskih Toplic in Šmiklavža vsak 
dan srečamo in vidim, da se vsi zelo veselimo svete 
birme. Vesela sem, da bom postala birmanka.        T.Š. 

                                                                               

Meni so bile te priprave zares zanimive. Bilo je tudi 
nekaj trenj, a smo jih na koncu rešili. Najboljše pa je 
bilo na duhovnih vajah, kjer smo poleg pospravljanja 
seveda tudi peli, plesali, igrali razne igre in spoznavali 
nove prijatelje. Dobro se razumemo tudi zdaj, čeprav 
se z nekaterimi ne vidimo več veliko. No, potem pa 
še ta priprava oz. devetdnevnica, ki jo imamo. Ni nič 
posebnega, se pa vseeno zabavamo.Bilo mi je prijetno. 
                                 D.K.
 
Vse se je začelo v 8. razredu, ko smo se o tem pogovar-
jali pri verouku. Med poletnimi počitnicami smo imeli 
duhovne vaje. Tam mi je bilo zelo všeč, saj smo počeli 

veliko zabavnih stvari. Veliko smo se igrali, nekaj pa se-
veda učili in naučili. Tudi animatorji so bili prijazni. Po 
treh dneh je bilo konec duhovnih vaj in pred odhodom 
smo si odšli ogledat še samostan sester klaris. Ob vrnitvi 
k verouku v 9. razredu smo se veliko pogovarjali in prip-
ravljali na sveto birmo. Začela se je devetdnevnica in s 
tem tudi veliko priprav, saj se birma hitro približuje. Ime-
li pa bomo tudi generalko, da bo vse potekalo tako, kot 
mora. Svete birme se že veselim, saj bo to še ena odlična 
izkušnja.                                                                      N.M.
  

Priprave na birmo so mi bile zelo zanimive. Pri verouku 
smo se veliko novega naučili in hodili v cerkev. Potem smo 
šli na duhovne vaje v Bele Vode. Tam mi je bilo zelo všeč, 
saj smo se po skupinah veliko pogovarjali, peli in se družili. 
Ko bom postala birmanka, bom odrasla kristjanka. Še še z 
večjim žarom bom hodila v cerkev in moliila.       S.O.

K verouku hodim že od drugega razreda. Teh osem let je 
minilo hitro, saj se mi zdi, da sem prvo obhajilo imel šele 
včeraj. Počutim se dobro, saj vem, da sem oz. bom pos-
tal odrasel kristjan. Zahvaljujem se tudi gospodu župni-
ku Klemnu Jagru in katehistinjama Tereziji in Alenki, 
ker so nas učili in poskrbeli za to, da smo se imeli lepo. 
                                                                      M.B.

Kaj nam povedo starši in botri?
Vprašali so me, kako jaz, zdaj, kot mama, doživljam 
sv.birmo...
Prebudijo se spomini na mojo birmo, pa na trenutek, ko 
sem bila tista, ki je med birmovanjem položila roko na 
ramo... 
Letos pa se praznika sv. birme, že tretjič, posebej ve-
selim kot mama...Zdi se mi, da pri vsakem otroku še 
bolj prosim (v zavedanju, da otroci v teh letih postajajo 
kot ptiči, ki izbirajo vedno daljše lete), da bi jih Sv.Duh 
obilno obdaril s svojimi darovi. Prav vse darove Sv.Du-
ha, od modrosti pa do strahu Božjega, bodo v življenju, 
še posebej intenzivno pa v letih korakov k samostojnos-

ti in odraslosti, še kako potrebovali... Najine starševs-
ke oči jih ne dosegajo več vedno, niti najine besede 
ne dosežejo več vedno njihovih ušes, pa četudi kdaj 
sedimo drug ob drugem...
Zdaj razumem marsikaj, kar se mi je v letih odraščan-
ja, pa tudi še v letih brez lastnih otrok, zdelo odveč. 
Zdaj vem, zdaj čutim, da ”izpuščati otroke iz gnezda” 
tudi boli. Še posebej mamo.
Zato v globoki hvaležnosti za mladi rod, z nič manj 
globoko prošnjo, prosim, da bi obilje darov Sv.Duha 
te mlade duše razvnelo do te mere, da jih svet ne bo 
zadušil, niti preglasil, ampak bodo zrasli v poštene, 
pogumne in pokončne ljudi, ki v želji po lastnem us-
pehu, ne bodo izgubili Bistva, in ostali človek člove-
ku, predvsem pa (p)ostali ljudje, ki ljubijo in si do-
volijo biti ljubljeni... Le tako bodo v sebi srečni in 
izpolnjeni...
Hvala, dragi botri, da sprejemate nalogo, izziv... Veli-
kokrat bodo, prav zato, ker so si vas izbrali iz naklon-
jenosti, bolj slišali, bolj poslušali prav Vas. 

Alenka S.

Boter ob sv. birmi
Biti boter zame pomeni poslanstvo. Poslanstvo, da 
spremljam birmanca pri pripravi na prejem darov 
Sv. Duha. In da mu v tem času pomagam pri po-
glabljanju in razumevanju vere.
Biti boter zame pomeni odgovornost. Odgovor-
nost, da ob obredu stojim ob njem. In mu položim 
roko na ramo v znamenje svoje podpore. 
Biti boter zame pomeni obljubo. Obljubo, da bom 
s svojim birmancem hodil po verski poti tudi po 
birmi. In da bom s svojim vzgledom birmancu ka-
zal življenje kristjana.                               Nejc H.

Birmanci, starši in botri, najprej en velik Bog-lo-
naj za pričevanje.Naj vzpodbudi še koga, da po-
deli svoja občutja z našim župnijskim občestvom. 


