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Maše v prihodnjem tednu
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.
PONEDELJEK, 30.9., sv. Hieronim, duh., c. uč.
7.30: + Jože MERHAR, 8. dan
         + Marija TERŠEK
TOREK, 1.10., sv. Terezija Det. Jezusa, dev., c. uč.
19.00: + Jože, brat Ivan in starši KLEZIN
         + Anica, obl., in mož Vlado BOLČINA
         za duše v vicah
SREDA, 2.10., sv. angeli varuhi
7.30: + Majda HRASTNIK
         + dva Mihaela HRASTNIKA, HRASTNIKOVI, 
            KNEZOVI in MAJCNOVI
ČETRTEK, 3.10.,  sv. Gerard, opat
19.00: + Kristina HRASTNIK
            + Olga KRAJNC
            + Ivan BELEJ 
PETEK, .4.10., sv. Frančišek Asiški, diakon, red. ust.
7.30: + Franc SAJTL
19.00: + Vinko KRAŠOVC, 30. dan (Leskovca)
SOBOTA, 5.10., sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
19.00: Rožnovenski Materi Božji v zahvalo in
                   priprošnjo za zdravje 
           + Janez, obl., in Angela TERBOVC
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

27. NEDELJA  MED LETOM, 6.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
9.00: + Pavla, Konrad, sin Rado JAZBINŠEK in 
          Rudolf ŠPAN
10.30: + Antonija KRAJNC, 4. obl., brat Martin in 
               sestra Angela
11.00: Šmohor: + Justina ŠKORJA in Ivan
15.00: Vera in luč

-----------------------------------------------------------
Zahvala za krašenje v septembru vasem Gaberno, 
Lahomšek, Trojno in Ojstro.V oktobru čistijo in kra-
sijo Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje.

Sveti nadangel 
Mihael, 

brani nas v boju...

Vsak posameznik se lahko odloči, da žaluje sam; 
ker mu je pretežko podeliti svojo bolečino in občut-
ja z drugimi ali pa ne želi bit breme drugim. Lahko 
pa se vključi v POGOVORNO SKUPINO ZA ŽA-
LUJOČE, ki se srečuje vsak 1. četrtek v mesecu, v 
župnijski knjižnici Laško, po večerni maši (v polet-
nem času ob 19.30, v zimskem času pa ob 18.30). V 
skupini je varen prostor za podelitev svojih občutij, 
za vprašanja, ki se porajajo v procesu žalovanja, 
prostor, da prisluhnete zgodbam drugih in da dru-
gi prisluhnejo vaši zgodbi.
V skupini je dobrodošel vsak, ne glede na versko 
prepričanje, kulturo, spol, leta, izobrazbo, kraj bi-
vanja…
Ne ponujamo vam »čudežne tabletke«, ponujamo 
pa vam ramo, da se naslonite nanjo, ušesa, da vam 
prisluhnejo, usta, da spregovorijo in srce, polno lju-
bezni in sočutja.
»In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne 
bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo 
več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 21,4)

Petra Kolšek
-----------------------------------------------------------

Ob praznovanju šmihelske nedelje nas še posebej 
nagovarja naslednja molitev:

Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju,

bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,

ponižno zato 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.



OKTOBER IN ROŽNI VENEC
Na kaj pomislite, ko slišite besedi »rožni venec«? 
Na kito cvetja, spletenega v krog, ali na lesene ja-
gode, ki so nanizane na vrvico ter neslišno drsijo 
skozi prste tistega, ki moli…ali na molitev- »tisto ta 
dolgo, ki ji ni videti ne konca ne kraja«?
Meseca maj in oktober sta posvečena nebeški Ma-
teri Mariji; v maju pletemo rožni venec ob šmarnič-
ni pobožnosti, v oktobru pa jo častimo z molitvijo 
rožnega venca, stoletja staro pobožnostjo, ki se je 
razvila iz sklopa 150-ih svetopisemskih psalmov, ki 
pa jih niso zmogli moliti vsi, zato so le-te nado-
mestili s 150-imi, najprej očenaši nato pa zdrava-
marijami. Cistercijani so molitev poimenovali rož-
ni venec; venec mističnih rož, podarjenih Mariji, ki 
so jih razdelili na tri dele in nas učijo o Jezusovem 
otroštvu, javnemu življenju, trpljenju in vstajenju, 
pod ljubečim in skrbnim Marijinem materinskem 
varstvu.
»Rožni venec ima izredno vzgojno vrednost; že 
sam po sebi je učinkovita šola življenja v Kristusu 
ob Marijinem vodstvu. Prvine, ki ga sestavljajo, so 
zelo preproste; spadajo pa med najbolj častitljive, 
kar jih ima Cerkev v svoji molitveni zakladnici. 
Tako svetopisemski je, da ga nekateri imenujejo 
kar evangelij po Mariji, podobno kakor govorimo 
o evangeliju po Mateju itd. Rožni venec namreč 
vsebuje Gospodovo molitev Oče naš, ki je krščans-
ka molitev v najodličnejšem pomenu besede; nato 
Zdravamarijo, sestavljeno iz dveh navedkov iz 
evangelija in iz prošnje, ki jo je dodala Cerkev in 
je naslovljena na Devico Marijo; končno slavospev 
»Slava Očetu«, v katerem Cerkev že od najstarejših 
časov povzema jedro svojega verovanja v troedine-
ga Boga.
Dušo vsem tem molitvenim obrazcem pa daje za-
poredno premišljevanje petnajstih skrivnosti, vese-
lih, žalostnih in častitljivih (od leta 2002 dvajsetih 

skrivnsoti), ki so vse vzete iz Svetega pisma, razen 
zadnjih dveh. Ti dve sicer izrecno in dobesedno nis-
ta izraženi v Svetem pismu, sta pa vsebinsko brez 
dvoma v njem globoko utemeljeni. Te skrivnosti 
omogočajo tudi najpreprostejšim vernikom, da v 
duhu spremljajo glavne stopinje Kristusovega in 
Marijinega življenja ter se iz tega tako rekoč nadi-
hajo ozračja vere, upanja in ljubezni.« (http://www.marija.si/

duhovnost/marijini-prazniki/roznovenska-mati-bozja/)

Kakšna dragocenost v najpreprostejši obliki! A za-
kaj se je lotevamo s pomislekom in iščemo neštete 
razloge za »nemolitev«, kljub temu, da nas že stara 
ljudska pesem, ki bo v oktobru večkrat zazvenela pri 
bogoslužju, nagovarja, da bi jo molili vsak dan, saj 
»Če rožni venc boš molil rad, dobil boš milost vsa-
kikrat; Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.«
Zadajmo si cilj, da v mesecu oktobru vsak dan 
zmolimo z namenom (za zdravje, družino, ženo, ot-
roke, starše, duhovnika, domovino…) vsaj eno de-
setko; da ne bo molitev le žebranje »oguljenih ob-
razcev«, ampak živ stik in osebni odnos z Bogom. 
Nekoč je pater Pij dejal sobratu, da mu naj iz žepa 
kute vzame in poda orožje. Ta je iskal in potem pat-
ru Piju rekel:« Oče, tu ne najdem nobenega orožja, 
samo rožni venec,« na kar mu pater Pij odgovori:« 
In kaj je rožni venec? Mar ni orožje?”
Bodimo pogumni! Oborožimo se!                    (PK)

POGOVORNA SKUPINA ZA ŽALUJOČE
»Rojstvo in smrt sta naravni postaji na poti ži-
vljenja. Celost bivanja je objemati oboje. Moč 
ljubezni je slavljenje in hvaležnost za vse, kar 
se nam zgodi na tej poti od rojstva pa do konca 
zemeljskih dni« (Manca Košir)
Pa vendar je vsako slovo - kratko ali večno, preiz-
kušnja za naše srce in nikoli končani boj med razu-
mevanjem in čutenjem.
»Vsakdo od nas ve, kako je, če si žalosten…
…V dneh globoke žalosti ne moremo preprosto 
reči:
Bo že spet kako, življenje teče dalje….«
Če pa čutimo žgočo bolečino spoznanja, da neko-
ga ali nekaj ni več v dosegu našega otipljivega sve-
ta. Razumno si lahko prigovarjamo, da čas zaceli 
rane in razumno načrtujemo, kako bomo zaobšli 
proces žalovanja in bomo bili deležni učinka »ču-
dežne tabletke«, ki reši vse probleme, zagate in 
bolečine sodobnega človeka, kot nam obljubljajo 
reklame…(polne lepih besed, grajenih na puhlih 
temeljih, brez opore).
»Tolažiti ne pomeni olepševati in omaloževati,
ampak biti nevsiljivo v bližini, sočustvovati in biti 
usmiljen,
predvsem pa graditi upanje.
Tolažba ima korenine v zaupanju.
Kljub vsem pretresom tako najdemo trdno opo-
ro.« (Phil Bosmans)
V Njem, ki je rekel: »Jaz sem z vami vse dni do 
konca sveta« (Mt 28,20).

Vsak človek ima svojo pot žalovanja, na kateri se 
sooča z bolečino izgube. Na tej poti pridejo trenut-
ki, ko se žalujoči sprašuje, če je »normalno« kaj 
in kako čuti, kako se obnaša in odziva na okolje, 
v katerem mora v prihodnje živeti brez nekoga, ki 
ga je imel rad in ga pogreša, ne glede na to, koliko 
časa je preteklo od izgube.


