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7. VELIKONOČNA NEDELJA, 2.6. 
7.00: živi in + farani
         na čast Sv. Duhu v zahvalo in priprošnjo
9.00: + Zinka KOŠEC
10.30: + Marija in Ivan KOLŠEK (Šmartno ob Paki)
             v zahvalo ob obletnici poroke
PONEDELJEK, 3.6., sv. Karel Lwanga in dr. ugand. muč.
7.30: + Anika VODIŠEK
        za srečo in razumevanje v družini
        za duše v vicah
TOREK, 4.6., sv. Kvirin iz Siska, škof, mučenec
19.00:  + Jožef in Marija OJSTERŠEK
             + Marta PUSAR 
SREDA, 5.6 , sv. Bonifacij, škof, mučenec
7.30: + Darinka DEŽELAK
          + Majda HRASTNIK (Brstnik)
            + Ivan BELEJ 
ČETRTEK, 6.6., sv. Norbert, škof
19.00: + Franc LAZAR
              +  Adelbert OJSTERŠEK
PETEK, 7.6., sv. Robert Newminstrski, opat
7.30: +  Ljudmila JURKOŠEK
19.00: + Avguštin ŽIKOVŠEK, 3. obl., in starši
           + Ivana RAMŠAK
SOBOTA, 8.6., sv. Medard, škof
11.00: Šmohor: + rodbini ŠON in TREBEŽNIK
19.00: +  Engelberta, obl., in Jurij OJSTERŠEK
               +  Ludvik VERBOVŠEK
BINKOŠTI, 9.6.
7.00: živi in + farani
        + Blaž LOKOŠEK, starši in stari starši PIRNAT
9.00: + Marija MLAKAR, 2. obl.
10.30: + Izidor in Angela BELEJ
15.00: blagoslov Terškovega križa na Tovstem 
PONEDELJEK, 10.6., Marija, Mati Cerkve
7.00: Majda HRASTNIK in Ivan
10.30: Sv. Mihael: + starši KNEZ, Frančiška ULAGA
19.00: + Marija TERŠEK

TOREK, 11.6., sv. Barnaba, apostol
19.00:  + Justina ŠKORJA
             + Fanika BOUHA
SREDA, 12.6., sv. Eskil, mučenec
7.30:  + Franc MLAKAR, obl., in sorodniki
              + Mihael HRASTNIK, obl., in HRASTNIKOVI
ČETRTEK, 13.6., sv. Anton Padovanski, duh., c. uč.
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + Ignac HOZJAN, obl., Magdalena in Ivan PUŠNIK 
                  +  Srečko GERŠAK
PETEK, 14.6., sv. Valerij in Rufin, mučenca
7.30: + Marija MAROT
19.00: + Silvestra BAUMKIRHER
             + Leopold HRIBERŠEK 
SOBOTA, 15.6., sv.Vid, mučenec              kvatre
19.00: +  Marta JELEN, 30. dan           
            + Ivan VRANJEK 
SVETA TROJICA, 16.6.    krstna nedelja
7.00:  živi in + farani
9.00: +  Lenart DEŽELAK
10.30: + Dolfi KLINAR in starši DEŽELAK
15.00: Vera in luč 

Vabilo na ORATORIJ 2019
od 1. do 5. julija

Za prijavo naj starši izpolnijo in podpišejo prijavni-
co. Oddajte jo najkasneje do 30. junija v zakristiji 
ali župnišču. Predviden program od ponedeljka do 
petka.
Prispevek za oratorij znaša 20,00 € za prvega otro-
ka. Za drugega otroka iz družine plačate 10,00 €, za 
tretjega ali več, pa je zastonj.
Prijavnice delimo ob zaključku veroučnega leta. Dobite 
jih lahko tudi v zakristiji in na internetu.

Že nekaj mesecev pričakujemo novega pastirja mlade 
celjske škofije. V teh dneh se še posebej obračamo k 
Bogu v molitvi, da bi bil izbran pravi in da bi modro 
vodil Božje ljudstvo, ki mu bo zaupano.
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje 
ljudstvo.
Prosimo te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v 
celjski škofiji 
pastirja po svojem srcu,  
ki bo zvesto hodil za teboj, 
zaradi svetosti tebi ugajal, 
za nas pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju 
in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

  Očenaš. Zdrava Marija...



Letošnji deževen maj. Samo ena sončna nedelja nam 
je bila dodeljena.O vremenu sem začel zato, ker je bilo 
vreme marsikdaj povod odločitve, da ni bilo organizira-
no druženje z moltvijo šmarnic ob vaških znamenjih, 
kapelicah in križih. Na nekaterih mestih pa je vendarle 
uspelo. Hvaležen sem vam za to obliko druženja, ki 
nas tudi uči in vzgaja v šoli ljubezni, o kateri govori 
Božja beseda sedme velikonočno nedelje.
O šmarničnih druženjih nekaj spominov:
“Pa je posijalo toplo sonce in si pogumno z žarki ter 
vetrom utiralo pot med oblaki, ki so krasili modro nebo 
zadnje nedelje v mesecu maju. Mesecu, ki so mu stari 
Slovani nadeli ime veliki traven, saj v njem trava bujno 
ozeleni. In kako, da ne bi letos zelenela in se bohotila v 
svoji višini, ko pa je bil redek majski dan, ko nas ne bi 
osvežile dežne kaplje.”

POZDRAV MARIJI

Že tradicionalno, smo na prvo majsko nedeljo v zaselku Rado-
blje,  pripravili »šmarnično pobožnost«. Nikoli nismo popol-
noma zadovoljni z obiskom, a to ne pomeni, da jo opustimo. 
Število je iz leta v leto standardno. Veseli nas, da so naše vabilo 
slišali vaščani sosednjega hriba preko železnice, ceste in Sav-
inje. Z veseljem bi jim vrnili obisk. 
Tovrstne pobožnosti imajo svoj čar. So kot »cerkvica« v 
malem. Pred Marijo se človek  razneži, saj izžareva materin-
sko varnost in ponižnost srca. To pa sta kreposti, ki ju sami na-
jbolj potrebujemo. Naše skupne prošnje in zahvale bo srednica 
milosti  zagotovo posredovala svojemu Snu. Nam pa bo ostal 
lep spomin na skupno molitev in druženje s prijatelji vse do 
naslednjih šmarnic. /DC/

ŠMARNICE V VASI GABRNO

Pri Pajkovi kapelici v vasi Gabrno smo zadnjo nedeljo v mes-
ecu maju že tretje leto pripravili šmarnično pobožnost.
Kapelica, ki je posvečena Lurški Mariji stoji ob križišču cest, ki 
vodijo v vasi: Gabrno, Ojstro, Trojno, in v  mesto Laško.
Starejši vaščani se spominjajo, da so bile petdeset let nazaj pri 
tej kapelici šmarnice vsako nedeljo popoldan.

Lepo, prijetno vreme je privabilo čez petdeset ljudi, ki so prišli iz 
okoliških vasi in tudi iz Laškega.
Na začetku smo zmolili desetko rožnega venca: »ki je od mrt-
vih vstal« in prosili tudi za nove duhovne poklice ter za mir in 
pokoj rajnih vaščanov. 
Sledilo je branje šmarnic, nato smo pod vodstvom g. Petra za-
peli litanije Matere Božje.
Med molitvijo in ob koncu slovesnosti smo ob spremljavi har-
monike peli Marijine pesmi in na zadnje prejeli še blagoslov, ki 
nam ga je podelil g. Peter. 
Druženje smo nadaljevali ob dobrotah vaških gospodinj in tako 
smo molitev združili s prijetnim, veselim klepetom. 
Želimo si, da bi se to molitveno druženje ponovilo tudi prihod-
nje leto. /TP/

ŠMARNICE V SPODNJ I REČICI

Zadnjo nedeljo v mesecu maju smo se na željo družine Pavčnik 
zbrali k šmarnični pobožnosti pri njihovi kapelici, po domače 
Jenčičevi«, v Spodnji Rečici. Kapelica nosi letnico 1890 in 
jo krasi kip Lurške Matere Božje. Veseli smo bili, ker se nam 
je pridružil tudi gospod Peter Marčun, duhovni pomočnik v 
Laškem. 
Pred šmarničnim branjem, ki ga je napisal gospod Gregor Čušin, 
smo zapeli pesem »Spet kliče nas venčani maj«. Šmarničnemu 
branju so sledile pete litanije po frančiškanskem napevu.  Na 
koncu smo zapeli še eno Marijino pesem, gospod Peter pa nam 
je podelil blagoslov.
Hvala družini Pavčnik za pobudo in postrežbo z domačimi do-
brotami.
Želja zbranih je bila, da se naslednje leto spet zberemo, a v malo 
večjem številu. /JK/

ŠMARNICE Z ZAKONSKO SKUPINO

Zakonci, ki že dobro leto dni gradimo skupino, ki iz srečanja 
v srečanje vse bolj raste v globine in se širi v medsebojnem 
spoznavanju ter povezovanju, smo se z veseljem podali peš po 
mehkem travniku, ki se je bohotil od trav, zelišč in cvetja. Pot 
nas je vodila navkreber po gozdu in z vsakim korakom smo 

bili bližje skritemu zakladu, ki sta ga odkrila zakonca Klezin 
pred 15-imi leti. Pod koreninami dreves, je roka Življenja 
oblikovala votlinico, pod njo pa je našla zavetje, z mehkobo 
Martinovih rok, iz gline narejena Marija. Z vsakim obiskom 
sta skromnemu prostoru med krošnjami dreves dodala nekaj 
svoje duše in dela svojih rok. Tako smo lahko posedeli ob 
Mariji in ob prelepem razgledu na okoliške hribe ter mesto 
Laško, v poznem nedeljskem popoldnevu, s pesmijo, pričeli 
šmarnično pobožnost. Z D kot denarjem Gregorja Čušina: 
»Koliko sem pripravljen tvegati za nebesa? Si upam staviti 
na vse ali nič? Bankrotirati? In začeti znova iz nič? In znova 
in znova? Si znam  - vsaj emkrat na teden - vzeti čas (in de-
nar) za veselje v Gospodu?... človek božji, obračaj denar v 
zavedanju, da človek obrača denar, denar obrača svet, a na 
koncu-prav dobesedno -, na koncu koncev Bog obrne tako 
svet kot človeka… Zmaga tisti, ki da vse, kar ima,… kot je 
zapisano… dva novčiča.«
Z litanijami in prošnjami smo se zaupali v Marijino varstvo; 
vanj položili leto in leta v zakonu prehojenih potin - v sreči in 
nesreči, v bolezni in zdravju; po mehkih travnikih in strmih 
makadamskih poteh, z namenom, da nas življenje v zakonu 
drug z drugim obrusi in da v večnosti zasijeva kot največji 
zaklad.
Poleg Marijine kapelice je naš duhovni voditelj Rok blago-
slovil tudi križevo kapelico, nižje v gozdu, v gladki polkrožno 
vdolbeni skali, kjer je dom našel On, ki nas s križa vsakdan 
objema v naši resničnosti. V kateri, kot pravi G. Čušin: 
«Delamo načrte in potem prosimo Boga, da jih blagoslovi in 
nam jih pomaga izpeljati. Pa bi bilo bolje, če bi Boga prosili 
Blagoslova, da nam šepne in pove, kaj on želi od nas. Da 
nam da Vetra. V jadra in kar tako. Saj si zaslužimo! In smo 
tega potrebni!«
Bil je še en dan, še ena nedelja v nizu doživetih; tako prepro-
sta in tako skrbno nenačrtovana v hipu, a tako bogata v svoji 
vsebini in medsebojni bližini.
»Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj…«, odpri vrata srca in 
Ljubezni se predaj. /PK/

Hvala vsem za podeljene trenutke  druženja ob Mariji.


