
MARTINOVA
      LILIJA  

24. november 2019, leto 11, št.:40

Zahvala za čiščenje v novembru vasem Olešče, Padež, 
Požnica in Reka. V decembru čistita in krasita Debro 
in Slivno.

Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 24.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
7.00: živi in + farani
9.00: + Jožica ULAGA
10.30: + Ivan KUMER in sorodniki
10.30: Sv. Katarina: + Vera JAKOPIČ (Kuretno)
           + Matija, Marija, sin Matija JAKOPIČ in 
            zet Ludvik
PONEDELJEK, 25.11., sv. Katarina Aleksandrijska, muč.
7.30: + družina SIRK, Karli, Ida NARAD, Jože, 
          Pavle DAMIŠ in Zora TOVORNIK
         + Majda HRASTNIK
TOREK, 26.11., .obl. posvetitve celjske stolnice
18.00: + Anton, 1. obl., starši in brat Zdenko KOČAR
           + Katarina, obl., Angela, dva Karla in
            Terezija KOLŠEK
           + Vladimir PETEK, 7. obl.
SREDA, 27.11., sv. Modest in Virgil, škofa, ap. Karantanije
7.30: + Neža BAUMKIRHER in njeni umrli
          + Antonija PEGANC, 24. obl., Jurij, Drago,
           Antonija KRAJNC in rodbina HRASTNIK
         + Adolf, Marija OJSTERŠEK in stari starši
ČETRTEK, 28.11. sv. Katarina Laboure, red., vidkinja
18.00: + Rok TERŠEK, 10. obl.
           + Štefanija, 1. obl., in Leopold OJSTERŠEK
             Bogu in Mariji v zahvalo za 80 let življenja 
              in priprošnjo
PETEK, 29.11., sv. Saturnin, mučenec
7.30: + Amalija HRASTNIK, HRASTNIKOVI,
          KNEZOVI in MAJCNOVI
18.00: + Stane ROPRET
           + Ivanka LANCNER, 8. dan
SOBOTA, 30.11., sv. Andrej, apostol
11.00: v zahvalo ob zlati poroki
18.00: + Rudi PASARIČ, obl., sorodniki PASARIČ in 
               PENIČ
            Bernard MEHLE starejši, 3. obl., in Bernard mlajši

1. ADVENTNA NEDELJA, 1.12., nedelja Karitas
7.00: živi in + farani
9.00: + Angela, 4. obl., Franc 22. obl., sin Franc
          GUČEK in za zdravje
10.30: + Angela, 5. obl., in Izidor BELEJ
            + Janez DOLAR, 1. obl.

OBVESTILA

Župnijska Karitas  bo v torek, 26. 11. 2019, ob 
17. uri pripravila  MOLITVENO URO. Vabljeni k 
sodelovanju.
Tudi letos vas v polnem številu vabimo na delavni-
co pletenja  ADVENTNIH VENČKOV.  V ta na-
men se zberemo v petek, 29. 11. 2019, ob 8. uri v 
mali učilnici.  Vsak naj po svoji zmožnosti prisp-
eva zelenje,  dekorativni material  ali svoj drago-
ceni čas. Venčke bo mogoče dobiti že v soboto, po 
večerni maši in na prvo adventno nedeljo po vseh 
sv. mašah. Priporočeni dar je 7,00 EUR. (DC)

Zahvala ob godu sv. CECILIJE
Drage pevke in pevci,organistinje, organisti, pevo-
vodje!
Ob vašem prazniku, godu sv. Cecilije, vam izrekam 
najprej hvaležnost za vaše služenje. Brez petja so naša 
bogoslužja osiromašena, kajti petje vernikom pomaga 
najti pot k Bogu in ga častiti. Hvaležen sem vam za 
vaš trud in čas, ki ga namenjate tako za vaje, kot za 
sodelovanje pri sv. maši in drugih liturgičnih opravilih. 
Želim vam, da bi ob petju doživljali bližino Boga in iz 
tega odnosa z Njim črpali moč za vsakdanje življenje, 
ki naj bo napolnjeno s srečo in mirom!
Naj Vas na priprošnjo sv. Cecilije spremlja obilen 
Božji blagoslov!

Molimo te Kristus 
in te hvalimo, ker 
si s svojim križem 

svet odrešil...



DOBRO IZ VSAKEGA SRCA
Teden Karitas, 25. 11. – 1. 12. 2019

Vstopili smo v teden Karitas. Letošnje geslo se glasi 
DOBRO IZ VSAKEGA SRCA. To pomeni, kadar 
se odločite, lahko dobro pride tudi iz vašega srca. 
Vsak od nas lahko dela čudeže dobrih del. Bodimo 
zato sočutni, solidarni in dobrodelni.
Ob 10. obletnici ŽUPNIJSKE KARITAS  smo se 
odločili, da se s sveto mašo zahvalimo Bogu za do 
sedaj opravljeno delo na področju dobrodelnosti v 
naši župniji.  Lepo vas povabim, da se zberemo pri 
drugi sv. maši, t.j. ob 9. uri, na prvo adventno ne-
deljo,  ki je hkrati  NEDELJA KARITAS. 
Sodelavci Karitas in dobrotniki naše župnije ne 
pričakujemo zahvale od ljudi,  saj bomo sicer mno-
gokrat razočarani.  Želimo si le, da bi lahko delo 
nadaljevali v duhu evangelija in tako širili dobro iz 
svojega srca na druge.
Ustvarimo slovesnost s svojo navzočnostjo. Ob 
lepem petju, branju Božje besede iz ust mladih 
naše župnije, ter na koncu ob topli skodelici čaja 
in rogljičku, prižgimo prvo adventno svečko upanja 
vsem, ki nas potrebujejo.                                /DC/

Župnijska Karitas Laško obhaja letos deseto oblet-
nico delovanja. Od vsega začetka ste mnogi v njej 
aktivni in kažete obraz usmiljenega Samarijana, ki 
predstavlja Jezusa. Kakor On, tudi Župnijska Kari-
tas ohranja dostojanstvo ljudem in spoštovanje. Ob 
letošnjem župnijskem prazniku se želimo še pose-
bej zahvaliti tistim v občestvu, ki od ustanovitve te 
dobrodelne strukture s svojim prostovoljstvom ak-
tivno zaznamujete njeno delovanje: 

Dragica CVERLE
Alojz HRASTNIK
Terezija PEGANC
Marija ZEMLJIČ

Ostanimo ljubeča skrb krajevne Cerkve za človeka.

Starodavno župnijo, posvečeno svetemu Martinu, že 
vrsto let obiskuje tudi sveti Miklavž. V že ustaljeni na-
vadi nam pošilja pismo, ki ga tudi letos objavljamo v 
župnijskem listu.
Hkrati se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki ste s 
svojim delom, pripravo programa in drugimi deja-
vnostmi, vključeni in ustvarjalni sodelavci prinašanja 
dobrote med nas. 

DRAGI OTROCI !

Z VELIKIM VESELJEM VAS PRIČAKUJEM V 
ČETRTEK, 5. 12. 2019, OB 18.30 NA SKUPNEM 
SREČANJU PO VEČERNI SVETI MAŠI. DA BO 
SPOMIN NA MOJE SREČANJE Z VAMI OSTAL 

ŽIV, VAS PROSIM, DA S SEBOJ PRINESETE 
KAKŠNO SVOJO  UMETNINO: 

RISBO, PESMICO, PISMO…

VAŠ SV. MIKLAVŽ

Dragi starši!

Prihaja čas sv. Miklavža, ki nas vsako leto tako 
lepo nagovarja s svojo dobroto, ta pa je odločilna 
in najpomembnejša. V nas vseh je prisotna želja, da 
podarimo našim otrokom delček tega, kar smo sami 
prejeli v otroštvu ali pa dati tisto, za kar smo bili 
prikrajšani, pa smo si srčno želeli.
Da bo praznovanje prihoda sv. Miklavža za vašega 
otroka resnično doživetje, Vas prosimo, da v dneh 
pričakovanja obiska sv. Miklavža spregovorite o tem, 
kako nas sv. Miklavž spodbuja, da bi bili dobri, nas 
opominja pred slabostmi, ki človeka vodijo k temu, 
da dela zlo.
Letošnja vsebina miklavževanja bo imela poudarek na 
pripravi src za usmiljenje in dobroto. Nagovarjal nas 
bo k ustvarjalnosti. K temu nas bo vzpodbujalo tudi 
samo srečanje.
Cena »ZNAMKE« je 7 €. Dobite jih lahko v zakristiji 
po maši. Ker oddane »ZNAMKE« pomenijo količino 
naročenih daril, Vas naprošam, da ne odlašate na zad-
nji dan. Na voljo bodo do torka, 3. decembra 2019.

Ožji sodelavci in sodelavke v nadžupniji Laško

Služba cerkvenega ključarja je ena najstarejših služb 
v Cerkvi. Velika je odgovornost skrbi za svetišča, 
za katera ste postavljeni imenovani s strani škofa ali 
namestnika. Z veliko hvaležnostjo se zahvaljujem 
za sodelovanje na tem področju v minulem obdobju.
Na god sv. Martina, župnijskega zavetnika, so bili 
za nadaljnje obdobje imenovani naslednji cerkveni 
ključarji:
Franc HRASTNIK, ključar pri župnijski cerkvi sv. 
Martina  v Laškem;
Peter OJSTERŠEK, ključar pri župnijski cerkvi sv. 
Martina  v Laškem;
Janez HRASTNIK, ključar pri podružnični cerkvi 
sv. Krištofa, Strmca;
Janez PUŠNIK ALEŠ, ključar pri podružnični cerk-
vi sv. Krištofa, Strmca;
Davorin DERGAN, ključar pri podružnični cerkvi  
sv. Katarine, Kuretno;
Vladimir DERGAN, ključar pri podružnični cerkvi  
sv. Katarine, Kuretno;
Ferdinand CVERLE, ključar pri podružnični cerkvi  
sv. Karmelske Matere Božje,  Marija Gradec;
Štefan VUGA, ključar pri podružnični cerkvi sv. 
Mihaela, Šmihel nad Laškim;
Janez KRAŠOVEC, ključar pri podružnični cerkvi 
svetih Mohorja on Fortunata, Šmohor
Anton FRECE, ključar pri podružnični cerkvi sve-
tih Mohorja on Fortunata, Šmohor
Hvala vam, da ste sprejeli  službo ključarja in ste pripravl-
jheni darovati svoj čas za skupno dobro. Zavedam se, da 
hvaležnost ni samo odnos do življenja in štetje preteklih, 
trenutnih in bodočih blagoslovov, ampak je prav tako način 
življenja, ki daje smisel preteklosti, omogoča vizijo za jutri 
in, kar je najbolj pomembno, prinaša mir in spokojnost v 
vsak sedanji trenutek. Zato želim z vsem občestvom deliti 
trenutke hvaležnega veselja  v vsem, kar nam uspe storiti za 
rast Božjega kraljestva med nami.


