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Maše v prihodnjem tednu
6. POSTNA, CVETNA NEDELJA, 5.4. 
živi in + farani
 + Jože, obl., žena Terezija DERGAN in sorodniki          
 + Silva HROVAT, obl., in za zdravje

PONEDELJEK,6.4., sv. Irenej iz Srema, mučenec
7.30: + Anika VODIŠEK
za zdravje in blagoslov vse družine (še posebej 
prihajajočega člana)
+ Ferdinand PAJK, osmi+na

TOREK,7.4., sv. Janez Krstnik de la Salle, duh., 
živi in + rodbine LESKOVEC
+ Majda HRASTNIK
+ Frančiška ZALOKAR, zadušnica
SREDA, 8.4., sv. Dionizij, škof.
+ Božidar, obl., Ivan in Štefanija BALOH
+ Jože TUŠEK
+ Frančiška NOVAK

ČETRTEK, 9.4.,  VELIKI ČETRTEK
+ Karel in Jožefa PUŠNIK
+ Frančiška NOVAK, 30. dan
+ Jože BARTOL

PETEK, 10.4., ++ VELIKI PETEK
križev pot in obredi velikega petka

SOBOTA, 11.4., VELIKA SOBOTA
blagoslov ognja odpade
obredi velikonočne vigilije
+ Ferdinad, Rozalija ŽELEZNIK, ŽELEZNIKOVI
                     in PETROVIČEVI
+ Slavica BEZGOVŠEK

VELIKA NOČ, 12.4.
procesija odpade; sv maša: živi in + farani
+ Marija, 30. dan , in Franc ZDOLŠEK
+ Franc, starši SREBOT in KLEZIN

ODPUŠČANJE

Zaključna beseda letošnjega postnega časa , ko nam 
Jezus pravi, naj ljubimo svoje sovražnike. (prim. Lk 
6,27) Ob tem se sprašujemo, kako ljubiti in kako 
odpustiti nekomu, ki nas sovraži. Razumeti mora-
mo, da je Božja logika povsem drugačna kakor 
človeška. Kakšen je naš odnos do Boga? Mnogi ga 
preklinjajo, o njem slabo govorijo, morda ga celo 
zatajijo. Toda Bog velikokrat pokaže svojo, Božjo 
logiko. On ljubi tudi takšne ljudi. Silvano Fausti 
pravi: »V Jezusu se mi razodeva obličje Boga, ki me 
ljubi, medtem ko sem jaz njegov sovražnik.; dela 
mi dobro, medtem ko ga jaz sovražim; blagoslav-
lja me, medtem ko ga jaz preklinjam; zavzema se 
zame, medtem ko ga jaz ubijam; samo zato, da bi bil 
jaz odrešen.« (Fausti, 2005,172)
Koliko ljudi je danes uperjenih proti Bogu, proti Je-
zusu, proti vernim? Kako odpustiti nekomu, ki ti želi 
slabo, te morda celo preklinja in sovraži? Kako naj 
izpolnjujem Jezusovo zapoved ljubezni? Največji 
zgled nam je lahko Jezus sam, ko je na križu molil 
za svoje krvnike, za svoje sovražnike. Očeta je pro-
sil odpuščanja zanje.
Francoski slikar Mattis je ob koncu življenja med 
slikanjem svojih slik trpel izredno hude bolečine. 
Da je lahko slikal in trdno držal čopič, si je prste 
povezoval s povoji. Ko so ga vprašali, čemu še 
slika, ko trpi tako hude bolečine, jim je odgovoril: 
»Bolečine bodo minile, lepota slik pa bo ostala.«
Podobno je tudi z našim odpuščanjem. Težko odpus-
timo, a če znamo in zmoremo, čeprav morda boli, za 
nami ostane lepota odpuščanja. 
Naloga 6. postnega tedna: 
naj se v tem tednu še posebej trudimo, da  vsa de-
janja, ki bi nas morda užalila, iz vsega srca odpus-
timo. Če je v našem srcu prisotna dolgoletna za-
mera, jo položimo pred Gospoda in prosimo za dar 
odpuščanja.

Oljčne vejice so prišle v laško 
svetišče s poštno pošiljko od 

družine  s Primorske.
Velik Bog lonaj za to gesto, pa tudi 
vsem vam, ki iz leta v leto prisp-

evate preko oljčnih vejic za uboge 
med nami... 



Prihajao dnevi velikega tedna, ki bodo letos za nas krist-
jane še posebej drugačni, kot jih kadarkoli pomnimo. 
Od 13. marca naprej, ko smo začeli darovati sveto mašo 
pri zaklenjenih vratih cerkve, je letošnji postni čas dobil 
še posebej pridih posta odpovedi od bogoslužja, za nas 
duhovnike pa izkušnjo maševanja brez ljudstva.  Za vse 
nas je to resnično izkustvo posta, ki s svojo zgovorno gov-
orico bolečine, tišine, žalosti, za marsikoga pa tudi strahu 
in joka, močno nagovori.Težje pa je najti notranjuo ubra-
nost ukrepov karantene z dnevi, ki prihajajo. A zavedamo 
se, da veličine praznikov in radosti velikonočnega veselja, 
ki ga prinaša vstajenjsko juto, ne more zasenčiti nobena 
stvar.
Dejstvo praznega groba in Odrešenika, ki nas pozdravlja: 
“MIR VAM BODI”, naj preplavi naša srca, kjerkoli smo.

Veliki četrtek, 9. april 2020

Krizmena maša, pri kateri posvečamo sveta olja v dopoldan-
skem času v škofijskih stolnicah na veliki četrtek bo prestav-
ljena na čas, ko se bodo razmere uredile. 
V Laškrm bomo obajali večerno sveto mašo ob 18.00, in 
vas vabimo, da se pridružite v duhu in zmolite rožni venec za 
duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu. 
Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo .

Veliki petek, 10. april 2020
križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). 

V Laškem bomo opravili bogoslužje velikega petka ob 18.00 
brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in 
preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Pri 
obredu duhovniki izrečemo posebno prošnjo za bolnike, po-
kojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje :
1. Nebeški Oče, tvoj Sin je z odrešilno smrtjo na križu preno-
vil človeštvo. Naj skrivnost preizkušnje utrjuje bolnike v veri, 
upanju in ljubezni.
2. Nebeški Oče, ti si naše zavetje v stiski. Naj pokojni pri tebi 
najdejo počitek, žalujoči pa tolažbo in upanje.
3. Nebeški Oče, tvoj Sin nas je s svojo smrtjo in vstajenjem 

odrešil. Stisko, ki jo trpimo, združi z daritvijo svojega Sina, da 
bomo rešeni preizkušnje.
Vabljeni, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 
1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje 
Gospodovega trpljenja.
Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).
Nabirka  tega večera , namejena za Sveto deželo je prestavljena 
z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. sep-
tember 2020). 

Velika sobota, 11. april 2020

Blagoslov in delitev ognja letos odpade.
Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven bla-
goslov jedil po televiziji oz. radiu. 
Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in 
se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih 
jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 
15.00 in 17.00. 
Župniki (duhovniki) ob 15.00 opravimo blagoslov jedil iz 
zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso 
župnijo in za vse podružnice.
Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila. 
V Laškem bomo opravili velikonočno vigilijo ob 20.00 sami 
zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Vabimo vas, da se nam v 
duhu pridružite. Na začetku se opusti začetek vigilije ali lucer-
narij, prižiganje ognja. Takoj se prižge svečo. Procesijo se opus-
ti, nato pa mašnik izreče velikonočno oznanilo (Exsúltet). Sledi 
besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo 
krstne obljube. 
Verniki ste povabljeni, da spremljajte obred s prižganimi 
svečami v svojih domovih..
Možen je ogled velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo 
na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil 
škof msgr. dr. Jurij Bizjak).
Zvonovi bodo po velikonočni vigiliji spet zvonili.

Velika noč, 12. april 2020

Vstajenjske procesije letos odpadejo. 

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 
zberemo na velikonočnem zajtrku in zmolimo naslednjo mo-
litev za  Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.
Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj 
nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj 
hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti 
evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Ob 8.00 zvonimo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v 
znamenje velikonočnega praznika.
V Laškem bomo darovali velikonočno mašo sami v svojih 
zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez 
somaševanja ob 7.00, 9.00 in 10.30. Vabim vas, da se nam v 
duhu pridružite. 
4. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne 
svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).
Vabljeni ste k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta 
(TV SLO 1, predvidoma ob 11.35).
Vabljeni ste tudi k spremljanju prenosa papeževega blago-
slova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.
Škofje naročajo,  naj duhovniki povabimo po spletu, e-pošti in 
socialnih omrežjih župljane k darovanju za mašne intencije in 
za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije. 

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

Duhovniki obhajamo sveto mašo sami in brez navzočnosti 
vernikov v zaprti cerkvi. Spletni prenos svete maše, bo ob 
10.00  prenašana preko Facebooka .
Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Ema-
vs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije. 

Bela nedelja oz. nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

Tudi to nedeljo smo dolžni opraviti sveto mašo sami in brez 
navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi. 
Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše 
iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00), k ogledu teden-
skega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma 


