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Maše v prihodnjem tednu

31. NEDELJA MED LETOM, 3.11., zahvalna n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Fanika, 15. obl., in stari starši DEŽELAK
          + Marjana, 2. obl., starši PESJAK in sorodniki
10.30: + Tilka ŠKORJA

PONEDELJEK, 4.11., sv. Karel Boromejski, šk.
7.30: + Anika VODIŠEK
         v zahvalo za dar življenja 

TOREK, 5.11., sv. Zaharija in Elizabeta, starši Jan. Krstn.
18.00: + Franc, obl., Alojzija GUNZEK, Fanika 
            DEŽAN in njen sin Srečko
           + Ivan, Matilda FRECE in Franc KOZMUS

SREDA, 6.11., sv. Lenart, opat
7.30: + Julijana KRAJNC, 27. obl.
             + Majda HRASTNIK in Ivan

ČETRTEK, 7.11., sv. Engelbert, škof
18.00: + Stanislava STARC in sorodniki
             + Karel ŠTRAUS

PETEK, 8.11., sv. Gottrid (Bogomir), škof
7.30: za sorodnike in duše v vicah 
18.00 + Jože, Marija KOKOTEC, sin Jože in Alojzija
             KOS
             + Mladen PASARIĆ, 8. dan

SOBOTA, 9.11., Posvetitev lateranske bazilike
15.00: po namenu zakoncev jubilantov 
18.00: + Janez DEŽELAK (Ojstro)
           + Janko PICEJ, obl.
32. NEDELJA MED LETOM, 10.11., Martinova n.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Jože ROZMAN, 2. obl.
 10.30: v zahvalo za prejete darove in blagoslov v družinah
              + Martin TOPOLE

Čas zahvale z mislijo na usmiljenje 
Pred nami so močne vsebine meseca novembra: zahvalna 
nedelja, Martinova nedelja, svetovni dan ubogih, teden zapo-
rov, teden Karitas. Skupni okvir dogodkov lahko ubesedimo 
s hvaležnost in usmiljenje. Pravijo, da nasprotje hvaležnosti ni 
nehvaležnost, ampak brezbrižnost. Nasprotje usmiljenja tudi 
ni pravičnost, ampak maščevanje. 
Misel papeža Frančiška iz letošnje poslanice za svetovni dan 
ubogih pravi: »Včasih je za povrnitev upanja potrebno zelo 
malo. Dovolj je, da se za trenutek ustavite, se nasmehnete in 
prisluhnete. Vsaj enkrat odložimo statistiko: revni niso statis-
tika, ki jo navajamo, ko se hvalimo z našimi dobrimi deli in 
projekti. Revni so osebe, ki jih je treba srečati; so osamljeni, 
mladi in stari, ki si želijo da bi bili povabljeni k nam domov, 
da bi si skupaj delili obrok; so moški, ženske in otroci, ki iščejo 
prijazno besedo. Revni nas rešujejo, ker nam omogočajo, da 
naletimo na obraz Jezusa Kristusa.«
Utrnila se mi je misel, da se ne bi ustavljal ob posameznih pas-
toralnih akcijah, programih župnijskih občestev, številčnosti 
dobrotnikov dobrodelnih organizacij, ampak se želim zahva-
liti vsem, ki ste v sebi zatrli brezbrižnost in po svojih močeh 
v danih situacijah skušali pomagati in ustvarjati tam, kjer ste 
začutili stisko in potrebo po pomoči. Ob tem me spominjate 
nečesa, kar so še znale naše babice, v našem času pa smo vse 
preveč vajeni sodobnega »uporabi in zavrzi«. Pogled v pre-
teklo leto upravljanja škofije v času čakanja novega škofa, me 
spominja na »krpanje«. Že Jezus je opozoril, da naj tega ne 
delamo brez preudarnosti in z materiali, ki bodo raztrganost 
še povečali. Hvala vam, ker ste v minulem letu zakrpali mar-
sikatero stisko in izpeljali ogromno projektov z nitjo ljubezni, 
in tako s skrbjo delavca za rast Božjega kraljestva med nami 
sporočali, da vaše delo in pomoč ni bila iz obilja, ampak ste 
podarili del sebe. A je lahko svatovsko oblačilo zašito? Ne! 
Poveličano Jezusovo telo je tudi ohranilo rane mučenja in sled 
sulice, ki je prebodla Jezusovo srce. Rane na poveličanem te-
lesu so kot »flike,« a se zaradi ljubezni spremenijo v na novo 
zašito svatovsko oblačilo. Naj bo tako tudi s krpanjem stisk 
našega časa. Bog povrni za vse storjeno, ki tisto, kar je zakr-
pano, spreminja v svatovsko oblačilo.                   Rok Metličar



PISMO TEBI, KI TE NI VEČ OB MENI
Dan vseh svetih nas nagovarja, da smo z mislimi, še 
bolj kot običajno, povezani z vsemi, ki so prestopili 
prag večnosti in za sabo pustili dragocene spomine, 
ki jih nosimo v srcu. Soočanje z bolečino izgube je 
doživljenjski proces, ki valovi kot morje;
trenutki, ko plima bolečine preplavlja naše misli in 
dušo, se izmenjujejo z oseko. Ne glede na to, koliko 
časa je minilo od dokončnega slovesa, žalost ostaja, 
tako kot ostaja ljubezen. 
V Antonovi kapeli vas v lični košari čaka pismo, 
kot povabilo, da ga vzamete, preberete in ga z moč-
jo ljubezni morda tudi vi sami napišete ljudem, ki 
so odšli, a so z vami, za časa življenja spletli dra-
gocene vezi. Saj kot pravi Manca Košir: »Rojstvo
in smrt sta naravni postaji na poti življenja. Celost 
bivanja je objemati oboje. Moč ljubezni je slavljen-
je in hvaležnost za vse, kar se nam zgodi na tej poti 
od rojstva pa do konca zemeljskih dni. Napišite pis-
mo in začutili boste to magično moč!«
Pismo ostane vam, tako kot je ostala ljubezen ob 
koncu zemeljske poti vam dragocenega človeka.
Vsak 1. četrtek v mesecu, po večerni maši, pa vabl-
jeni na POGOVORNO SKUPINO ZA ŽALUJOČE 
v knjižnici župnišča Laško (v letošnjem koledars-
kem letu: 7. november in 5. december).             PK

........................................................

Komu v laškem občestvu se je zaprla zemeljska 
knjiga življenja in odprla Knjiga večnosti?

Od novembra 2018, do novembra 2019, so se pos-
lovili od nas vaši dragi, pospremljeni s cerkvenim 
obredom:

Zakonci – jubilanti
Mineva deset let od prvega srečanja zakoncev – jubi-
lantov v naši župniji. Dogodek, ki obudi spomine na za 
mnoge najsrečnejši in najlepši dan v življenju, naj ne gre 
mimo. To je praznični dan vajine ljubezni. 
PREVERITA: Če sta rada doma, če se še vedno pogo-
varjata med seboj, če se zmoreta po prepiru kmalu spet 
prenašati, če mislita na rojstne dneve in obletnice, če 
imata še vedno dovolj domišljije, da drug drugemu pri-
pravita presenečenje, če drug o drugem govorita dobro 
in če bi svojo skupno pot pričela še enkrat, potem je pri 
vaju vse v redu.
Pred leti sta pred oltarjem in pred Bogom drug drugemu 
položila roko v dlan. Te roke so postale starejše. Delale 
so, molile so. Nosile so vajine otroke. Dajale so ljubezen 
in življenje. Bogastvo vajinega srca so prinašale ljudem.
Priložnost, da vse to podoživita znova, bo »Martinova« 
sobota. Stopita pred oltar kot pred petimi, desetimi, pet-
najstimi, dvajsetimi, petdesetimi in več leti. Zahvalita 
se Bogu za dar veselja, zvestobe, vere in zaupanja, na 
katerih sloni vajin zakon. Pripada vama zahvala, da sta 
se zmogla, ob vseh vzponih in padcih vedno zbližati, in 
z Božjo pomočjo ohraniti trden in spoštovanja vreden 
zakon.
Vsi, ki smo to že enkrat storili, se veselimo ponovne-
ga srečanja. Šopek v gumbnici, »poročno« slavje pred 
oltarjem in druženje ob mladem vinu s pesmijo, naj tudi 
letos polepšajo praznik župnijskega patrona sv. Martina.
                                                                                         (DC)
-----------------------------------------------------------
Vsi, ki v letu 2019 obhajate oglate in okrogle obletnice 
poroke: 5, 10, 15, 20, srebrno, 30, 35, 40, 45, zlato, 55 in 
vsako leto po tem jubileju, prav lepo vabljeni, da se v so-
boto 12. novembra ob 15. uri zberemo v atriju župnišča, 
od koder bomo šli v cerkev k zahvalni maši. Po maši pa 
bo skupno druženje v veroučni učilnici. K slovesnosti 
lahko povabite tudi jubilante iz drugih župnij, ki imajo 
kakršno koli povezavo z laškim občestvom.

65. Rozalija DRAME
66. Anton KOČAR
67. Štefanija OJSTERŠEK
68. Janez DOLAR
69. Vida GOTAR
70. Anton CIRAR
  1. Frančiška BOUHA

Komu zvoni  - 
tebi zvoni

”Noben človek ni 
otok, popolnoma sam 

zase; vsak človek je 
kos celine, del kopne-
ga; če morje odplavi 

grudo zemlje, se 
Evropa zmanjša, kot 

bi se zmanjšal rtič, kot 
bi se posestvo tvojih 

prijateljev ali pa tvoje 
lastno; smrt sleherne-
ga človeka vzame del 

mene, ker pripadam 
človeški vrsti; in zato 

nikdar ne pošiljaj 
poizvedovat, komu 
zvoni; zvoni tebi”.

(John Donne)
.......................................

.
Boris A. Novak pravi: 
»Pet je letnih časov: 

pomlad in poletje 
in starost in smrt in 

večno petje. 
On, ki v miru počiva 
na hribčku nad rodno 

vasjo, ga že sliši. Vsak 
odnos, ki se dotakne 

duše, nas uvede v 
pogovor z večnostjo. 

Kakšni bodo moji 
posledji dnevi? Tla-

kujejo jih ure in želje 
današnjega dne.«

 2. Ivo STOPAR
 3. Martin TOPOLE
 4. Štefan PADER
 5. Magdalena HRASTNIK
 6. Silvestra BAUMKIRHER
 7. Pavlina ZAVŠEK
 8. Marija GORIŠEK
 9. Marija MAROT
10. Dušan REHAR
11. Leopold HRIBERŠEK
12. Ferdinand KRSNIK
13. Matija PETEK
14. Antonija HEBAR
15. SREČKO GERŠAK
16. Marjan DEGEN
17. Marija TERŠEK
18. Franc KRAJNC
19. Ivan ŠALAMON
20. Johann LEBRECHT
21. Marta JELEN
22. Erna MILOŠEVIĆ
23. Amalija ŠKOBERNE
24. Terezija KLEPEJ
25. Anđa MIKULIĆ
26. Matilda ŠKORJA
27. Štefanija KLEPEJ
28. Karolina REZEC
29. Ivan LAZAR
30. Jože STARC
31. Marta JERšE
32. Kristina HRASTNIK
33. Marjana RAZBORŠEK
34. Vinko KRAŠOVC
35. Jože MERHAR
36. Ivan ROMIH
37. Matija JAKOPIČ
38. Jože TUŠEK
39. Gašper SMRKOLJ
40. Mladen PASARIĆ

Gospod, 
daj vsem rajnim 

večni pokoj
in večna luč 
naj jim sveti.

Naj počivajo v miru.
Amen.


