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Maše v prihodnjem tednu
23. NEDELJA MED LETOM, 8.9., Marijino rojstvo 
7.00: + živi in + farani
9.00: Bogu in Materi Božji v zahvalo ob obletnici skupne-
ga življenja; za zdravje in blagoslov v družini
10.30: Marija Gradec: + Tilka ŠKORJA

PONEDELJEK, 9.9., sv. Gorgonij, mučenec
7.30: + Karl HOMŠEK
          + Majda HRASTNIK 

TOREK, 10.9., sv. Nikolaj Tolentinski, spok. 
19.00: + Milan PRIVŠEK, 5. obl.
           +  Kristina HRASTNIK, 30. dan
            + Ivan RAZBORŠEK

SREDA, 11.9., sv. Prot in Hijacint, mučenca
7.30: + Ljubica JANČAR (Radovljica) 
          + Justina ŠKORJA

ČETRTEK, 12.9., sv. Marijino ime.
9.30: Dom starejših Laško:+ družini KRAJNC in ŠPEGEL
19.00: + Fortunat ULAGA in sorodniki
           + Fani DEŽELAK in vsi + iz družine DEŽELAK
PETEK, 13.9., sv. Janez Zlatousti, škof, cerk. uč
Začetek devetdnevnice pred birmo
7:30: + Ivan BELEJ
19.00: + Franc PINTER
           + Avgust MOTOH, 1. obl.

SOBOTA, 14.9., Povišanje sv. Križa
19.00: + Peter, obl., starši Ivan in Marija KOVAČ, Martin, 
                    starši Ljudmila in Franc JURKOŠEK
           + Štefan GORIŠEK, 14. obl., njegovi starši
              in vsi + iz družine KOČAR

  24. NEDELJA MED LETOM, 15.9.   
7.00: živi in + farani
9.00: + starši SREBOT (Gabrno) in sorodniki
10.30: v zahvalo Sveti Trojici in Materi Božji

Pred nami je začetek šolskega in veroučnega leta. 
Papež Frančišek je v okrožnici Luč vere – Lumen fidei za-
pisal: V družini vera spremlja vsa življenjska obdobja, od 
otroštva naprej. Otroci se naučijo zaupati ljubezni svojih 
staršev. Zato je pomembno, da starši skupaj živijo vero v 
družini, ki spremlja zorenje vere otrok … Vsi skupaj radi 
molimo za mlade, da se bodo veselili svoje vere in si priza-
devali, da bi živeli vedno trdnejšo in bolj velikodušno vero. 
Mladi ljudje hočejo nekaj velikega v življenju. Srečanje s 
Kristusom, ko se pustijo osvojiti in voditi njegovi ljubezni, 
razširja obzorje življenja in mu daje trdno upanje, ki ne ra-
zočara. (Papež Frančišek, Luč vere, str. 49)
Povabljeni smo, da skupaj stopimo na pot odkrivanja lepo-
te vere in krščanskega življenja, in s tem poglobimo svoj 
osebni odnos do Boga.
Sestavni del verske vzgoje pa sta tudi posredovanje verske-
ga znanja in uvajanje v življenje po veri, za kar vam bomo 
tudi v letošnjem letu v pomoč duhovniki, katehistinje, ani-
matorji in celotno verno občestvo. 
Nedeljska sveta maša je srečanje z Jezusom in tako višek 
uvajanja v krščanstvo in temelj naše vere v Jezusa Kristusa. 
Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo 
svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter si »napolnimo ba-
terije« za prihajajoč teden.Vabimo vas k rednemu obisku 
sv. maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki 
jih nalepijo v liturgični zvezek. Liturgični zvezek ni namen-
jen preverjanju obiska nedeljske maše, ampak želi biti pri-
pomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske sv. maše in 
nas povezuje z vsebino Božje besede. 
Za reden verouk v Laškem se zelo trudite tudi starši in stari 
starši s prevozi, saj so naša srečanja v popoldanskem času. 
Verouk naj ne bo samo še en dodatni krožek ali dejavnost 
na vašem in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično 
šola za življenje. Vera, ki smo jo vsi skupaj prejeli od naših 
prednikov, naj bo vera življenja oziroma naše življenje. 
Značilnost naših veroučnih ur je, da vselej obiskujemo tudi 
cerkev in v njej molimo. Tako v Gospodove roke polagamo 
vsa naša prizadevanja. Vaš župnik Rok M.

Skozi leto obhajamo števil-
ne Marijine praznike. Pra-
znična so tudi naša svetišča 
ob podeljevanju zakramen-
tov, še posebej zakramenta 
sv. zakona.



Ob začetku veroučnega leta naj predstavimo Medna-
rodni festival mladih - Međugorje

Srečanje mladih v Medžugorju je vsako leto od 31. julija 
do 6. avgusta. Zbere se okrog 40.000 mladih in 500 duho-
vnikov s celega sveta.
Opis festivala: Vse se dogaja na velikem prizorišču na 
prostem ob cerkvi. Vsak dan imamo dopoldne predavanja 
kombinirana z duhovno ritmično glasbo za mlade, razna 
pričevanja. Po nekajurni pavzi za kosilo se nadaljujejo 
predavanja, ki se zaključijo z molitvijo Rožnega venca in 
Sveto mašo. Zvečer imamo razne predstave ali češčenje, 
procesijo, koncert – različno po dnevih.
Urejen je avtobusni prevoz iz Ljubljane, namestitev v pri-
vatnih penzionih in hrana. Vsa predavanja se sproti preva-
jajo tudi v slovenski jezik (po radiu)
Festival pripravi in organizira župnija Međugorje s po-
močjo raznih skupin s celega sveta
Kakšen je običajen dan na festivalu?
Zjutraj ob pol 8h vstanemo, gremo na zajtrk, potem pa  
gremo na prizorišče za cerkvijo, kjer se ob 9h začne spo-
red: molitev, predavanja, pričevanja, animirana glasba 
s plesom. To traja do 12h. Potem smo do kosila ob 14h 
prosti, potem se vrnemo na prizorišče, kjer se ob 16h zač-
ne drugi del predavanj.
Sledi molitev rožnega venca in sv. maša. Po maši pa 
večerni program, ki je različen po dnevih: češčenje, proce-
sija, predstava, koncert,..., kar traja nekje do 22h ali 23h. 
Temu sledi še neuradni del, to je petje, ples in rajanje pred 
cerkvijo po skupinah tudi do 24h ali še dlje...
Pričevanja in predavanja:
Vsak dan ob 9:30 do 12:00 in od 16:00 do 18:00. Pre-
davajo duhovniki, razni strokovnjaki, običajni ljudje, 
glasbeniki, predstavniki skupin, ustanov in raznih gibanj, 
ozdravljeni narkomani, zdravniki, filmski igralci in drugi 
o raznih zanimivih stvareh, pričujejo o svoji spreobrnitvi 
ali ozdravitvi, opisujejo dogodke v svoji deželi...  Priha-
jajo iz raznih dežel sveta, pripovedujejo nam o njihovih 
običajih.... Včasih kdo pripelje s seboj kakšno glasbeno 

skupino, ki nam kaj zapoje, odgovarjajo na razna duhovna 
in druga vprašanja, itd. Posebno zanimivi so skupine iz od-
daljenih dežel, npr. Afrike, Azije, Amerike... Vmes pa tudi 
plešemo in pojemo pesmi. Vse pridige in govore sproti pre-
vajajo v hrvaški jezik in 17 drugih jezikov, med drugim tudi 
v slovenščino (za poslušanje prevodov potrebujemo maj-
hen tranzistor s slušalkami, lahko ga pa kupimo kar tam).
Spoved:
Medjugorje je znano po tem, da se romarji tukaj veliko 
spovedujejo. Spovednice se nahajajo na levi in desni strani 
cerkve. Ker pa je na festivalu nad 40.000 romarjev, je zato 
spovednic premalo, zato duhovniki spovedujejo tudi zunaj 
na stolih in klopeh. Spovedat se je mogoče v kateremkoli 
jeziku. Vsak duhovnik, ki spoveduje, ima na spovednici 
ali stolu napis, v katerem jeziku spoveduje. Tudi slovenski 
duhovniki spovedujejo. Spovedi se opravljajo ves čas med 
festivalom, ker je predavanja in ostalo mogoče spremljati 
tudi v vrsti pred spovednico preko ozvočenja in preko ra-
dijske postaje.

Odzivi mladih iz Laškega...
Že nekaj let zapored se v začetku avgusta odpravljamo iz 
Laškega na Mladifest. To je festival za mlade in tudi za mla-
de po srcu. Geslo 30. Mladifesta je bilo »Hodi za menoj!«. 
Spodbudne besede pri pridigah in katehezah ter pesmi obis-
kovalce spremljajo še dolgo po festivalu. Tu so zbrani krat-
ki vtisi naših mladih, ki so se letos udeležili Mladifesta:

Tilen: Međugorje je kot pri vseh tudi v meni pustilo ču-
dovit spomin. Na tem romanju sem bil drugič, kljub težki 
odločitvi ali bi šel ali ne, sem vesel, da sem se odločil za 
pravo. Prečudovito je videti, kako ljudi različnih ras, nacio-
nalnosti, starosti ... Bog povezuje v eno družino. Težko pa 
je z besedami opisati romanje, saj ga vsak doživi drugače. 
Priporočam tudi ostalim, ker je čudovita izkušnja

Manica: Medugorje v času Mladifesta je doživetje, ki ga 
je težko strniti v kratek sestavek, ampak ga je treba prep-
rosto doživeti. Mladi. Starejši. Otroci. Vsi narodi, zbrani 

na enem samem koščku sveta. In vse povezuje ena sama 
stvar ... Res je zanimivo, kako se tam vsi spremenimo. 
Postanemo dobesedno kakor otroci. Pojemo, plešemo. 
Precej večkrat prejmemo (in podarimo) nasmešek kot v 
domačem mestu. Kljub vročini črpamo energijo od kdo-
ve kod ... Kar čuti se Marijina prisotnost, njen mir. Začu-
tiš jo pri sv. spovedi, zelo živi sv. maši, adoraciji, petju, 
ob sosednji gospe, ki ti prijazno ponudi svoj klečalnik ... 
Odmaknjeni od sveta, a kljub manj socialnim omrežjem 
je tu nenormalno več socialnosti, povezanosti - z Bogom, 
Marijo in sočlovekom.

Manja: Na romanju sem bila prvič, za kar pa sem neiz-
merno hvaležna. Predvsem so mi bila všeč pričevanja, 
katera so se me zelo dotaknila. Najlepši del zame je bila 
procesija z Marijin kipom. Mladifest je bilo posebno 
doživetje, ki ga bom vsekakor ohranila v lepem spominu.

Terezija: Romanje v Međugorje je postalo tradicija, ki 
se je veselim vsako leto znova. Tam vedno najdem nekaj 
tistega, kar najbolj potrebujem. Včasih rešilna bilka, dru-
gič le bežno opozorilo, da nismo sami. Tudi letos je bilo 
ob dobri družbi, skupni molitvi in dogodivščinah nekaj 
posebnega. 

Neža: Verjetno tako kot vsem ostalim je Međugorje tudi 
v meni pustilo nove občutke. To je res posebna dogodi-
vščina! Ne samo ker smo se zabavali, peli in molili, am-
pak ker je vse malo drugače. Zanimivo mi je bilo videti, 
kako res ljudje doživljajo stvari drugače in so pripravlje-
ni priti na drug konec sveta, da doživijo Mladifest. 
Menim, da je takšno stvar dobro doživeti vsaj enkrat v 
življenju, ker se res dotakne vsakega. Jaz se že veselim 
naslednjega festa mladih! 

Luka: Zame je Međugorje vsako leto izjemen dogodek, 
ki se ga vsako leto veselim, in tudi letos ni bilo nič dru-
gače. Mladifest je težko opisati z besedami; vsak ga doži-
vi drugače, in če te zanima, se naslednje leto pridruži.


