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Maše v prihodnjem tednu

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
PONEDELJEK, 7.10., Rožnovenska Božja Mati
7.30: + Anika VODIŠEK
         + Majda HRASTNIK in Ivan
TOREK, 8.10., sv. Tajda, spokornica
 19.00: + Stane ROPRET, obl.
           + Ivan RAZBORŠEK
            + Karolina REZEC

Po maši molitvena ura za nove duhovne poklice
SREDA, 9.10., sv. Abraham, svetopis. očak
7.30: + Marija, Jože in Rok TERŠEK
         + Srečko GERŠAK
ČETRTEK, 10.10., sv. Danilo (Danijel), mučenec
19.00: + Stanko ALEŠ in vsi ALEŠEVI
           + Tilka ŠKORJA
PETEK, 11.10., sv. Janez XXIII., papež
7.30: + Ludvik VERBOVŠEK
19.00: + Jožef PUŠNIK, obl.
            + Antonija, 3. obl., in Cilka LUBEJ
SOBOTA, 12.10., sv. Maksimilijan Celjski, škof, muč.
19.00: + David TRUPI, obl., in starši NOVAK
           + Franc, obl., in Slavica ŠON 
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.

Niti niso to papeške misijonske družbe. Edino kar mo-
ramo pri tem storiti je, da se mu damo na razpolago, 
da se mu odpremo, da preko nas najde svojo izrazno 
pot. Bodimo torej takšni, da bomo lahko rekli podobno 
kot apostoli na prvem zboru apostolov v Jeruzalemu: 
»Sveti Duh je sklenil in mi z njim …« (Apd 15,28).
Prihajajočih izzivov ne rešujmo z vzorci iz preteklosti. 
Ne bojmo se novosti. Stvari so po svoji naravi nepono-
vljive in lastnost božjega ustvarjanja je novost. V knjigi 
Razodetja namreč piše: »… Glej, vse delam novo …« 
(Raz 21, 5). In to novo bo dobro.

Okrasitev laškega svetišča v oktobru z bombaževcem
Bombaževec je zelo stara rastlina. V Indiji so ga upo-
rabljali že 3.000 let pred Kristusom. Enoletna rastlina 
daje naravna vlakna bombaža. Bombaž je kljub množi-
ci umetnih materialov še vedno ena najpomembnejših 
surovin, pojavlja pa se na mnogih področjih našega 
življenja, ne le v tekstilni industriji. Danes kultivirano 
gojijo bombaževec v več kot 75 državah sveta. Povsod 
tam, kjer je med dvema pozebama najmanj 200 dni s 
povprečno poletno temperaturo 25°C. 

Bombaževec je tudi 
svetopisemska rast-
lina. Prerok Izaija jo 
omenja v svoji knji-
gi v grožnji Egiptu: 
«Razočarani bodo 
tisti, ki pridelujejo 
česani lan, in tisti, 
ki predejo bombaž. 
(Iz, 19, 9) Bombaže-
vec je rastlina, ki nas 
spominja na bolj od-
daljene dežele, lah-
ko jo povežemo z 
mislijo na misijone.
                          (RM)

Okrasitev laškega svetišča z bombaževcem v sim-
boliki misijonskega meseca nas nagovarja na svoj 
način. Krog pred daritvenim oltarjem predstavlja 
svet, ki ga znotraj povezuje rožni venec. Bombaževec 
na eni strani in pšenica na drugi strani kroga preds-
tavljata raznolikost kultur in življenjskih navad raz-
ličnih celin sveta. Križani Gospod na rožnem vencu 
prekriva simbol dveh src, manjšega v večjem, ki na 
svoj način govori o evharistični daritvi in evangeljs-
kem naročilu skrbi ljubezni do bližnjega.



Oktober nas vabi k molitvi

Veliko ljudi različnih ver po svetu moli.  Molitev 
je naravni odziv človeka. Ljudje molimo v stiski, 
občutku nemoči,  takrat, ko se bojimo zase. Za 
mnoge je molitev zadnje pribežališče v stiski. Ta-
koj, ko nam gre spet dobro, na molitev pozabimo. 
Preko molitve vzpostavimo odnos z Bogom, vendar 
vsaka molitev ni učinkovita. Pomembna je naša is-
krenost, ne pa dolžina molitve. 
Dandanes je veliko ljudi naveličanih dolgoletnega 
življenjskega partnerstva, načina življenja in dela, 
skratka, naveličani so svojega lastnega življenja. 
Taki ljudje so mlačni, lenobni, otopeli.  Sčasoma 
postanejo potrti, brezvoljni, loteva se jih malodušje. 
Tako stanje duše je mučno.
Zelo dober način, da pustimo tako počutje za seboj, 
je molitev. Z negovanjem molitve se preoblikuje-
mo, življenje uživamo bolj polno, nismo več brez-
voljni, mnogo manj se jezimo na druge in mnogo 
manj obsojamo. Zaživimo drugače. Svet okoli nas 
je isti kot prej, vendar nas molitev preoblikuje tako, 
da se spremenimo in drugače doživljamo svet okoli 
sebe.
Naše iskreno  zaupanje v Boga je osnova učinko-
vite molitve. Ljudje, ki redno molijo, se Bogu tudi 
zahvaljujejo, ne samo, da ga samo prosijo, naj us-
liši njihove prošnje. Molitev, kot vez med Bogom 
in človekom, je lahko lepa, negovana, se razvija in 
poglablja, ali pa je šibka in je le rešilna bilka, ki se 
je domislimo v stiski. Vse pa je odvisno od naše 
svobodne volje. 
V mesecu oktobru se še posebej poudarja molitev 
rožnega venca.  Združujte se v skupnih družinskih 
molitvah, v blagoslov vsej vaši družini. Ne poza-
bimo, da je iskrena molitev polet srca, naravnan 
k nebesom, in je klic hvaležnosti in ljubezni sredi 
preizkušenj in veselja, kot je to spoznala sv. Terezi-
ja Deteta Jezusa.                                              (DC)

Karitas osvešča in vabi k sodelovanju

Bliža se 1. november in z njim povezani obiski grobov. 
Tokrat vam dajemo na voljo dve možnosti: ekološke 
sveče ali zelo lične lučke (zastavice), ki ne predstavljajo 
velikega odpadka in so postale priljubljen nadomestek 
za sveče. Priporočeni dar, za obe možnosti, je 1,50 EUR 
za kos. Zbrani darovi ostanejo za potrebe naše Župnijs-
ke Karitas. Oboje bomo pravočasno priskrbeli.
Na zahvalno nedeljo, 3. 11. 2019, bomo pri vseh sv. 
mašah delili vrečke za vaš dar. Prosimo za darove v ob-
liki hrane ali higienskih potrebščin. Naslednjo nedeljo 
vrečke odložite pred oltar v Antonovi kapeli. Dar je lah-
ko tudi kozarec letošnje ozimnice. Na ta način se boste, 
z mislijo na uboge, najlepše zahvalili Bogu za vse dob-
rine letošnjega leta.
Naša prisotnost med vami traja že deset let. Zahvala 
vsem, ki delate in čutite z nami. Smo podaljšana roka 
vaše dobrote, ki po nas dobi obraz in ime.  (DC-ŽK)

 V misijonskem mesecu oktobru, z geslom 
»krščeni in poslani«

Z namenom obuditve misijonske zavesti kristjanov po 
vsem svetu je papež Frančišek že na misijonsko nedeljo  
2017 razglasil izredni misijonski mesec oktober 2019 
kot poseben čas za: 
1) Osebno srečanje slehernega vernika z Jezusom Kris-
tusom, ki je živo navzoč v svoji Cerkvi po evharistiji, 
branju Božje besede ter osebni in občestveni molitvi;
2) Razširitev pričevanja svetnikov misijonarjev (že ka-
noniziranih in v postopkih)
3) vetopisemsko, katehetsko, duhovno in teološko izob-
raževanje in usposabljanje za misijonsko dejavnost
4) Konkretno pomoč – zavzetost vse Cerkve, da bo skr-
bela za »stroške« širjenja evangelija, versko izobraže-
vanje in misijonsko ozaveščanje, še posebej v najbolj 
revnih občestvih Cerkve.
V sklopu tega dogodka se bodo v mesecu oktobru ter 
v prihodnjih mesecih po svetu in pri nas odvijale šte-
vilne dejavnosti. Med prihajajoče dogodke sodi tudi 

misijonska razstava  v celjski škofiji: januarja 2020 v 
Celju – Dom sv. Jožef, aprila v Brežicah – Slomškov 
dom.
Z dogodki, ki se bodo odvijali v sklopu tega dogajan-
ja širom po svetu, ne želi papež doseči nič drugega 
kot to, da bi se ponovno pričelo dosledno upošteva-
ti zadnje Jezusovo naročilo učencem ob vnebohodu: 
»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu 
stvarstvu« (Mr 16,15).
Vsak dan, z bolj ali manj iskrenim srcem, molimo 
»Pridi k nam Tvoje kraljestvo«. To je kraljestvo, kate-
rega je Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem že vzposta-
vil. A stvarstvo po besedah apostola Pavla še »… zdi-
huje in trpi porodne bolečine« (Rim 8,22). Do takrat, 
vse do polnosti časov, dokončne »preobrazbe sveta« 
in »novega Jeruzalema«, pa želi Jezus našo pomoč in 
sodelovanje. Ne želi služabnikov, ampak prijatelje, 
sodelavce, ki so aktivni in živi.
To pomeni: nič več užaljenega zapiranja pred svetom, 
ampak navzven odprta in pogumna Cerkev. In to ne 
velja samo za posamezne vernike oz. bolj ali manj 
velike skupine gorečih vernikov, temveč za celoten 
ustroj Cerkve. 
Kajti misijonarji – v širšem pomenu besede – smo 
prav vsi krščeni. Ni potrebno, da gremo v Afriko oz. v 
tretji svet, samo malo se moramo ozreti in vidimo, da 
je dela več kot preveč. Lahko smo misijonarji – in to 
tudi moramo biti – že tu doma. V tem kontekstu je tudi 
geslo letošnjega izrednega meseca oktobra »Krščeni 
in poslani«, več kot razumljivo. Pravijo, da Evropa 
počasi postaja misijonska dežela in se bo misijonska 
smer kmalu obrnila, torej, da bodo misijonarji iz tret-
jega sveta prihajali k nam oznanjat evangelij. Pa zakaj 
bi potrebovali tuje misijonarje, če je nas kristjanov tu 
več kot dovolj! Le aktivirati se moramo. Še zdaleč ni 
prepozno! 
Luka Biščak, tajnik Misijonskega središča Slovenije, 
je zapisal: »Papež poudarja, da je Sveti Duh protago-
nist misijonov – kakor koli jih že razumemo – in ne mi. 


