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Maše v prihodnjem tednu
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 10.5.
7.00: živi in + farani
           Amalija HRASTNIK, 6. obl, + HRASTNIK, 
MAJCEN in KNEZ
9.00: + Rudi HRASTNIK, 9. obl.
10.30: + Angela ŽAGAR
PONEDELJEK, 11.5., sv. Mamert, škof
7.30: v zahvalo in prošnjo za Božje varstvo
          + Angela DGEN
          + Frančiška ZALOKAR
TOREK, 12.5., sv. Leopold Mandić, duh., red.
19.00: za verne duše v vicah 
            priprošnja za zdravje moža Andreja 
            + Marija MAČEK
SREDA, 13.5., sv. Fatimska Mati Božja
 7.30: + Olga KRAJNC in NOVAKOVI
          + Anton VODIŠEK
          + Stanko KRAJNC

ČETRTEK, 14.5., sv. Bonifacij, mučenec
19.00: + Anica KOLŠEK
            + Jože TUŠEK
            + Frančiška NOVAK

PETEK, 15.5., sv. Zofija, mučenka
7.30: + Frančiška ZALOKAR
19.00:za zdravje v družini
             + Terezija KLEPEJ
SOBOTA, 16.5., sv. Janez Nepomuk, duhovnik, muč.
19.00: + Slavica BEZGOVŠEK
           + Jožef HRASTNIK, 30. dan

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 17.5.     
 7.00: živi in + farani
         + Ferdinand PAJK
9.00: + DEŽELAKOVI (Harje)
10.30: + Rozalija, 6. obl., in KRAJNČEVI (Brstnik)

“Vaše srce naj se 
ne vznemirja. Ver-
ujete v Boga, tudi 

vame verujte!”
(Jn 14,1)

Predlog priporočil duhovnikom za darovanje 
svete maše na prostem

Slovenski škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta Slov-
enske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 23. 
aprila 2020, sprejeli Navodila, ki predvidevajo tudi da-
rovanje svete maše z navzočnostjo vernikov na pros-
tem. Duhovnik, ki se odloči, da bo daroval sveto mašo 
z udeležbo vernikov na prostem, naj upošteva naslednje:
Na prostem se lahko izvajajo verski obredi na cerkvenih 
površinah, ker:
- odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi 
na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji z 
dne 29. 4. 2020 v 11. alineji prvega odstavka 3. člena izrecno 
dovoljuje dostop do verskih objektov;
- se pri izvajanju verskih obredov upoštevajo javno veljavni 
predpisi in priporočila s področja varovanja zdravja (npr. me-
dosebna fizična razdalja, razkuževanje rok, uporaba maske);
- verski obred predstavlja izvrševanje človekove pravice 
in temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi.
Vsi verniki, ki se bodo udeležili svete maše na prostem, si 
morajo ob vstopu na prostor razkužiti roke z razkužilnim 
sredstvom ter upoštevati medsebojno varnostno razdaljo 
1,5 metra, kakor to velja za udeležbo pri sveti maši v 
cerkvi (prim. Navodila, 1. točka). Medsebojna razdalja 
ne velja za člane družin in vernike, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu. Ti bodo lahko sedeli skupaj oz. stali v isti 
vrsti oz. skupini.
Vsi bogoslužni sodelavci kot so ministranti, si morajo 
razkužiti roke. Pri sveti maši na prostem lahko sodeluje 
pevski zbor, vendar ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 
metra med pevci oz. drugimi glasbeniki.
Duhovnik ali izredni delivec obhajila ima med deljenjem 
svetega obhajila na obrazu zaščitno masko ter si pred in 
po obhajilu razkuži roke. 
Nedeljske svete maše v Laškem bomo lahko spremljali 
tudi pred cerkvijo v primeru, ko bo v cerkvi zapolnjen 
prostor po sednjih navodilih. Tudi sobotna večerna sv. 
maša velja za nedeljsko. Starejši in rizične skupine lahko 
nedelsjko sv. mašo nadomestite tudi med tednom.



Spet kliče nas venčani maj
Maj je. Narava je zaživela v bujnem zelenju, na vr-

tovih se odpirajo cvetovi 
potonk, travniki so posuti 
z belimi ivanjščicami. Na 
posebnih legah so pognali 
suličasti zvitki in se raz-
prli v svetlo zelene liste, 
ki obdajajo stebelca, na 
katerih se nizajo grozdiči 
belih cvetov. Zacvetele so 
krhke, nežne in omamno 
dišeče šmarnice. 
Vse stvarstvo kipi od 
življenja in kliče k 

življenju, upanju in veselju. Poraja čudenje in 
hvaležnost, ki nas v času, ko se je svet na hitro 
ustavil, rešujeta malodušja. 
Lepoto letošnjega maja dopolnjuje tudi ponovno 
odprtje cerkva. Pred dnevi, ko sem z velikim hre-
penenjem spet stopila v našo cerkev, sem doživela 
veliko veselje, hvaležnost in srečo, podobno tisti, ki 
jo občutiš, ko se po dolgem času spet vrneš domov.
Maj je Marijin mesec, ko že stoletja gojimo pose-
ben odnos do Jezusove in naše matere Marije. Slov-
enskega maja ni brez šmarnic – vsakodnevne ljud-
ske pobožnosti Mariji v čast. Prebiramo šmarnične 
zgodbe, molimo lavretanske litanije in pojemo 
Marijine pesmi.
Tudi letos. Zgodbe za otroke z naslovom Največji 
dar je napisala Marjeta Cerar, dr. Bogdan Dolenc pa 
je v zgodbah za odrasle strnil življenjepis, v kater-
em se nam predstavi Sveti Janez Henrik Newman. 
Večerne šmarnice so sicer drugačne, kot smo jih bili 
vajeni v naši župniji. Ni vrveža otrok, zvedavih oči, 
ki sledijo šmarničnim zgodbam, iskrenih prošenj 
za zdravje, lepe ocene, hrano, vodo…. Ni otroških 
glasov, ki skupaj z gospodom Klemnom prepevajo 
posebno, najlepšo - našo melodijo Marijinih  litanij.

Letos je marsikaj drugače, manj množično, bolj 
družinsko, bolj poosebljeno, a šmarnične zgodbe 
vsekakor velja spoznati. Otroci, poiščite jih, pre-
berite, prisluhnite jim preko radia, spleta (Facebook 
stran župnija Laško) in na druge načine, ki ste jih v 
tem času še kako vajeni.
Zanimive in lepe so. So, kot pravi avtorica,  resnične 
zgodbe dveh družin, ki živijo preprosto življenje na 
obrobju mesta v isti župniji. So zgodbe, ki so se doga-
jale in se še dogajajo vsakomur izmed nas. So zahva-

la, prošnja, so bolečina srca, 
so vzklik veselja in upanja. 
Predvsem pa so zgodbe, ki 
jih je spisalo otroško srce, 
v katerem ima Marija prav 
posebno mesto. Najbrž ste 
že postavili oltarček z Mari-
jino podobo ali kipcem, ki 
ju krasite z rožami in s svo-
jimi molitvami.    
Tudi odrasli, če ne morete v 
cerkev, lahko šmarnice pre-

birate doma ali jim prisluhnite po radiu ali spletu.
Naj bo mesec maj res Marijin mesec. Posvetimo se ji, 
saj je naša mati. Je Kraljica naših družin. Je zdravje 
bolnikov. Je tolažnica žalostnih in pribežališče 
grešnikov. Pri Njej smo varni, Njej lahko zaupamo 
svoje srčne želje, prošnje, težave. Razume nas, ker 
je mati. Pomaga nam, ker ima materinsko srce. 
Posreduje za nas pri svojem sinu Jezusu, ker je 
Njegova mati.  
Naj Marijino materinsko srce in varstvo spremljata 
našo sedanjost in prihodnost.
Marija, kraljica miru, prosi za nas!                  (JK)

KARITAS V PREIZKUŠENIH ČASIH
Letos, 1. maja, je minilo 30 let od ustanovitve Slov-
enske karitas. Ugotavljamo, da ima vsak čas svoje 
preizkušnje. Takrat smo se v mesecu novembru 

soočili s hudimi poplavami po celotni Savinjski do-
lini. Za novoustanovljeno Karitas Slovenije je bil to 
velik izziv, ki je pokazal svojo veliko iznajdljivost in 
zrelost. Danes je takšna preizkušnja koronavirus.
V mreži župnijskih Karitas smo bili pravočasno 
obveščeni o novem pristopu delovanja. Temu prim-
erno smo se odzvali tudi v naši  Karitas. Takoj smo 
vzpostavili kontaktno številko za nujno pomoč v 
stiski. Sestavili smo ekipo, jo primerno zaščitili in 
se pripravili na delitev pomoči. V pomoč nam je 
bila prostovoljka naše župnije, ki je prevzela varno 
kontrolo delitve paketov izven prostorov Karitas. 
Še v marcu smo razdelili 30-im posameznikom 
in družinam priložnostne »velikonočne» pak-
ete. V aprilu pa je bila 120-im osebam razdeljena 
hrana iz Sklada za materialno pomoč ogroženim.  
Za krajši čas smo prenehali le z razdeljevanjem 
kruha, ki je bil vezan na zunanjega dobavitelja. V 
maju kruh ponovno delimo. Odpadli so tudi obis-
ki najstarejših in bolnih po domovih in v domu 
Šmohor. V ta namen smo se jih spomnili v obliki 
skromne velikonočne voščilnice.
V postnem času je bila vsakoletna delitev oljčnih ve-
jic lepa priložnost za dobrodelnost. Tudi redno zbiran-
je hrane in prostovoljnih prispevkov je letos odpadlo. 
Pomembno je, da smo ostali v živem stiku z ljudmi v 
stiski. Vse ostalo bomo poskušali nadoknaditi z orga-
niziranjem dobrodelnega srečelova v času birme. V 
prihodnje pričakujemo  porast prošenj za pomoč, zato 
bomo hvaležni  za vsak dar. 
Sodelavci Karitas se trudimo, da bi v iskreni mo-
litvi pred Gospodom, ob premišljevanju  Božje 
besede in ob prejemanju zakramentov, še bolj 
tankočutno prepoznavali stiske in bremena 
današnjega človeka. Pri tem so nam v pomoč be-
sede papeža Frančiška: »Na področju služenja si 
lahko človek najbolj prizadeva posnemati Boga, 
svojega Stvarnika«. /Dragica Cverle – ŽK Laško/


