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Maše v prihodnjem tednu
JEZUSOV KRST, 12.1. 
7.00: živi in + farani
          + Matija JAKOPIČ
9.00: + Martin TOPOLE, 1. obl.
10.30: vse + iz družine TRUPI
15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 13.1., sv. Hilarij, škof, c. uč.
7.30: + Jože MERHAR  
         v zahvalo za uspešno operacijo in priprošnjo za zdravje  
           + Gašper SMERKOLJ
TOREK, 14.1., sv. Odon, prior v Jurkloštru
18.00: + Franc in žena Alojzija KOLŠEK
           + Anica KOLŠEK
           + Kristina HRASTNIK

 18.30: srečanje Alfa -1
SREDA, 15.1., sv. Pavel iz Teb, puščavnik
7.30: + Jože MERHAR
          + biseromašnik Martin BELEJ, obl.
         + Ivan ROMIH
ČETRTEK, 16.1., sv. Honorat, škof
9.30: Dom starejših Laško
18.00: na čast sv. Antonu za zdravje pri ljudeh in živini
           + Alojz POŽLEP, zadušnica                              
PETEK, 17.1., sv. Anton, puščavnik, opat
7.30: + Jože MERHAR 
18.00: + Antonija in Cilka LUBEJ
           + Justina ŠKORJA
SOBOTA, 18.1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
18.00: + Peter ŠKORJA, 5. obl.
           + starši BELEJ, Terezija in Jože OJSTERŠEK
              + Majda HRASTNIK, 1. obl., KNEZ in MAJCEN
2. NEDELJA MED LETOM, 19.1.  krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Vinko KRAŠOVC
         + Ksenija SEŠEL
10.30: + iz družin PAVČNIK, JENČIČ in JECL
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»Sveti krst mi pomeni, da takrat postaneš del Božje 
zgrade (Cerkve). Starši so mi povedali, da so me 
krstili na cerkveni praznik – Marijino vnebovzetje.«

 N.D.
»Ko slišim besedo sv. krst me spomni na otroka, 
cerkev in župnika. Starši so mi povedali, da sem 
pri svojem krstu jokal in da mi je župnik naredil 
križ na čelo. Prejel sem že zakrament sv. birme. V 
spominu so mi ostale duhovne vaje. Ob darovih Sv. 
Duha pomislim na kruh, vino, hostijo in vodo. Da-
rove Sv. Duha v tem času potrebujemo. Da bi da-
rove Sv. Duha pričakoval z veseljem, bi morali biti 
hrana in voda.«                                                         Marko

» Sveti krst me spomni na dojenčka in mi predstav-
lja nek nov začetek. Svoj krst sem si ogledala preko 
videokasete. Sama sem tudi že prejela zakrament 
sv. birme in v lepem spominu so mi ostale duhovne 
vaje. Ob darovih Sv. Duha pomislim na darove ki 
nam jih je  podaril Jezus. Mislim, da jih v današnjem 
času potrebujemo.«                               devetošolka

» Sveti krst me spomni na blagoslovljeno vodo, na 
dojenčka in na en video. Sam sem že prejel zakra-
ment sv. birme in samo prejetje zakramenta je bilo 
nepozabno. Ob darovih Sv. Duha pomislim na moč 
in svobodo. Mislim, da v današnjem času potrebu-
jemo darove Sv. Duha.«                           devetošolec

»Ob besedi sv. krst pomislim na dojenčka in na 
svoj krst, ki se ga ne spominjam. Zakrament sv. 
birme sem že prejel in v spominu mi je ostalo, 
da je moj boter želel ministrirati.  Ob darovih Sv. 
Duha pomislim na duhovno pomoč in menim, da 
darove Sv. Duha v današnjem času potrebujemo.« 
devetošolec
                                                                                                                            

»Beseda sv. krst me spomni na dojenčka in sv. krst. 
Sam se že prejel zakrament sv. birme.«         
                                                                                                          devetošolec

Jezus je prišel do Janeza, da 
bi se mu dal krstiti ... 



Mašni nameni v laškem svetišču
Če pogledamo statistiko župnijskega lista glede mašnih na-
menov, lahko naštejemo, da je bilo v letu 2019 opravljenih več 
kot tisoč svetih maš. Milost množice teh mašnih namenov je 
sobivanje več duhovnikov v Laškem, ki darujemo svete maše 
po vaših namenih. 
V slovenskem prostoru je ta oblika zbiranja darov za svete 
maše, ki se imenuje (intencija kar pomeni dar) edina ob-
lika vzdrževanja in reševanja socialne oskrbe duhovnikov 
za preživetje. Dnevno je namenjen duhovniku en mašni dar. 
Sredstva za ostale mašne namene je potrebno oddati na škofijo. 
Ker nas mašuje več duhovnikov, je možno sprejeti za isti dan 
več mašnih namenov. Večkrat ob praznikih in nedeljah nekateri 
želite, da se opravi daritev svete maše, ko so mašni nameni že 
zasedeni. V teh primerih se z vsakim osebno pogovorimo, da 
najdemo rešitev ali je njihov mašni namen oddan duhovnikom, 
ki nimajo dovolj mašnih namenov ali živijo v domovih za os-
tarele ali željeni mašni namen opravimo tudi v Laškem, ko za 
kakšne dneve v tednu nimamo pokritih vseh namenov.
Župniki po župnijah iz leta v leto doživljamo različne pritiske 
glede usklajevanja s svetimi mašami. Včasih so prisotni še 
določeni tiskarski škratje pri zapisovanju. Pri tolikšni količini je 
možna tudi kakšna druga napaka. Množičnost interesov ljudi, 
ki se za obisk svete maše usklajujejo tudi s svojimi sorodniki, 
obveznosti posameznikov, včasih pa tudi prepričanje, da je več 
vredna tista sveta maša, kjer je prisotno večje občestvo…. Vse 
to in še marsikaj vpliva na čutenje ljudi in izbire terminov. 
Enega najlepših srečanj v vseh desetletjih duhovniške službe,  
ob neprijetnem izkustvu, da se je prikradla napaka glede oz-
nanila maš, sem doživel v minulem tednu.
Po maši vstopita v zakristijo zakonca z vprašanjem, zakaj ni bilo 
darovane sv. maše za mamo, kot smo se dogovorili po elektron-
ski pošti. Mama ni bila omenjena nocoj pri sv. maši. 
»Kdaj je bilo dogovorjeno?« 
Gospa je odgovorila: »Bom pogledala na splet« in pove: »2.1.«
 »Se opravičujem, ne vem, kaj se je zgodilo, zelo mi je nepri-
jetno.« 
»Pripeljali smo se iz Ljubljane, malo smo zamujali zaradi zas-
tojev na cesti… Je bilo že ob pol šestih?«  »Ne, ob šestih.«  »No, 
potem pa nismo veliko zamudili.«

»Se opravičujem, ker grem po knjigo. V intcijski knjigi vidim za-
pisano: rezervirana sv. maša; ni bila pa vnešena v župnijski list. 
Spregledano.« …  Sto km...  In kaj je bilo najbolj fascinantno? 
Nobenega očitka. Nobenega.
»Kaj pa zdaj? Kdaj vam lahko nastavim neopravljeni mašni na-
men za vašo mamo?«
Spogledata se, ugotavljata, kdaj lahko, nazadnje pa rečeta: 
»Glejte, saj smo imeli namen, nocoj smo bili pri sv. maši, bi kar 
poravnala za mašni dar.«
Zmenjeno je bilo, da bom maševal, kdaj bom lahko, oni pa so 
nocoj opravili namen. 
Nekdo od sorodnikov je predlagal: »Kaj pa če bi še zdaj 
maševali?«
»Poglejte, ne morem. Dva pogreba, zjutraj sv. maša, zvečer sv. 
maša. In še zakonsko skupino imam.«
»Ne, ne«, se je spet oglasila hčerka (pokojne) mame, za katero je 
prosila za sv. mašo.
Nato je nekoliko počakala. »Veste, zelo sem vam hvaležna, da 
ste ob maminem pogrebu tako pomirijujoče opravili. Zato sem 
želela, da pridemo k sv. maši sem. Hvala vam.«
Tolikšne zrelosti, tolikšne moči, tolikšne dobrote človeka že 
dolgo nisem doživel. To je najlepše izkustvo, lahko bi rekel,  de-
setletja. Da, vsaj desetletja. Zelo sem hvaležen, ker če se mi kaj 
takega zgodi, je najprej v meni samem velika bolečina. Kakšna 
je šele bolečina, ki jo človek lahko pestuje ob vsem tem.
Še bi rad kdaj srečal to ženo, s tako čutečim srcem, s tako sprav-
ljivo držo. S tako krščanskim pogledom na sv. mašo.
Glede objave mašnih namenov na spletu in varovanju osebnih 
podatkov je tudi nekaj različnih interesov in mnenj. Pravila, kaj 
so osebni podatki in kdo je tisti, ki odloča ali je nek mašni namen 
tudi objavljen v oznanilih, ki jih lahko vidite tudi na spletu, je 
zelo kompleksno področje. Iz prakse zadnjega leta, po dopoln-
jeni zakonodaji o varstvu osebnih podatkov, lahko zapišem, da 
tisti, ki ne želite, da je vsebina mašnega namena objavljena tudi 
na spletu, to ob naročilu svete maše tudi poveste.
Pa še kdaj drugič več o mašnih namenih in svetih mašah. Naj 
zaključim z zahvalo, da v našem občestvu še vedno z veliko 
ljubeznijo predvsem do rajnih spoštljivo darujete za svete maše, 
še posebej kot duhovni dar pokojnim namesto sveč ali cvetja 
na grob.                                                                                              RM

Učenci 6. razreda verouka so razmišljali, kaj jim pomeni 
zakrament sv. krsta, učenci 9. razreda pa tudi kaj jim po-
meni  zakrament sv. birme:
»Sv. krst mi pomeni, da si krščen in si sprejet v 
Cerkev. Zdaj se lahko izobražujem in imam pri-
jatelje kot je Jezus. Sv. krst mi pomeni zelo veliko, 
ker sedaj hodim vsako nedeljo k maši.« 
                                                                                                                                  šestošolec
»Ko postaneš del Jezusa in se počutiš pomemb-
nega. In tudi s Sveto vodo te polijejo. Postaneš 
kristjan.«                                                      E. G.

» Krst mi pomeni začetek verovanja v Boga in Je-
zusa. Hvaležna sem, ker sem krščena, da sem lah-
ko spoznala Boga in Jezusa.«                      šestošolka

» KRST MI POMENI, da Jezus sprejme dojenčka 
v svoje varstvo. Pomeni, da ko se otrok krsti, da je 
varen.«                                                          M.B,O

»Sveti Krst mi pomeni veliko. Morda celo največ, 
saj sem bila takrat sprejeta v Božje občestvo, 
očiščena greha in dobila priložnost, da hodim za 
Jezusom vse svoje življenje in ga oznanjam sve-
tu.«            L.H.

»Sveti krst mi pomeni Cerkev in všeč mi je, da sem 
sprejeta v Cerkev in da sem postala Božji otrok. »                     
                                                                                                                                     M.M. 
»Meni pomeni krst veliko, ker sem postal Je-
zusov učenec. Pri svetem krstu sem dobil svečo. 
Svečo sem potreboval pri obhajilu in jo bom še 
potreboval.« M

»Krst mi pomeni veliko, ker sem takrat postala 
povezana s Cerkvijo. Od takrat imam svečo, ki sem 
jo imela tudi pri obhajilu. »                        šestošolska

» Sv. Krst mi pomeni, da ko se krstiš sprejmeš Boga 
vase. In da postaneš Božji otrok. In da postaneš 
odgovoren za vero.«                                             J.Ž.


