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Maše v prihodnjem tednu
VELIKA NOČ, 12.4.
procesija odpade; sv maša: živi in + farani
+ Marija, 30. dan , in Franc ZDOLŠEK
+ Franc, starši SREBOT in KLEZIN
PONEDELJEK, 13.4., velikonočni ponedeljek
+ Amalija in Slavko ROKSANDIĆ
 na čast Sv. Duhu za modro in razumno srce  
+ Lado URIGEL
TOREK, 14.4., sv. Lambert, škof
zahvala za 40 let službe
 na pripropšnjo sv. Roka naj nas varuje kuge in vseh 
nalezljivih bolezni
 + Justina ŠKORJA
SREDA, 15.4., sv. Paternij, škof
+ Angela ŽAGAR
+ Ferdinand KRSNIK
+ Vinko KRAŠOVC
ČETRTEK, 16.4., sv. Bernadka Lurška, devica
živi in + rodbine MODER
+ Helena HVALIČ, 40. obl., in mož Alojz
+ Jože TUŠEK
PETEK, 17.4., sv. Robert, opat
v zahvalo za 60 let življenja in priprošnja sv. Roku za zdravje
+ Rudolf ZEMLJAK
 +Anica KOLŠEK
SOBOTA, 18.4., sv. Evzebij, škof   
 + Pavla VOGA, Pavla  KOZMUS, Ivan OMERZU in 
Mirko KODRUN
+ Konrad ZEMLJIČ in iz družine FRIDL
+ Marija MAČEK
2.VELIKONOČNA NEDELJA, 19.4.  krstna ned.
 živi in + farani
+ Rozalija KNEZ in iz družine ULAGA
+ Martin MLAKAR, obl., rodbina KOLAR, Ludvik in 
Vida AŠKERC
+ Ivan KRAJNC in zahvala za 80 let življenja

Od mlajšega duhovnika sem prejel velikonočno 
razmišljanje, ki me je še posebej nagovorilo. Naj 
ga podelim z vami.

Kako naj govorim o novem življenju, 
ko pa smrt hodi po naših deželah, kakor izgu-

bljen popotnik v krogu 
in se vedno znova vrača nazaj v naše domove?

Kako naj govorim o upanju, o milosti in us-
miljenju, 

ko pa se zdi, da smo porabili naše kredite, 
da so zapadle obresti, da je prišel čas, 

ko se človeštvu izstavlja njegov neporavnani 
račun?

Kako naj govorim o veselju, 
ko pa so naši nasmehi prikriti z maskami, 

ko so obrazi tistih, s katerimi smo se še včeraj 
smejali, tiho zresnjeni ali megleno oddaljeni?

Kako naj govorim o veri, 
ko pa so Te znanstveniki že zdavnaj postavili 

izven svojih teorij, 
ko so Te v učbenikih prečrtali, 

ko Ti jemljejo poslednjo obleko dostojanstva in 
Ti ne dovolijo niti preprosto biti?

Težko je danes govoriti o vsem tem.
A spregovorim vam lahko o Ljubezni, 
ki je že dolgo tega prvič stopila vame. 

Vse je spremenila. 
Tema moje duše je postala razsvetljena dvorana, 

ki čaka, da jo zasedejo veseli svatje. 
Služenje tako začenja postajati radost, 

molk postaja beseda, celo križ postaja sladkost. 
Življenje ni več vdanost v neizbežno, 

ampak je odgovornost živeti drugače, bolje in 
znova.

Želim vam, da tudi vi ob tej Veliki noči doživite in 
pripovedujete:

»Gospod je vstal! Vstali bomo tudi mi! Ale-
luja!«

Zaprta vrata svetišč - zapečaten 
Jezusov grob. 

Velika sobota - dan molka.
Ostaja UPANJE, 

ČAS VIGILIJE SE PRIBLIŽUJE



SPOŠTOVANO LAŠKO OBČESTVO

Naj vam misli velikonočne poslanice izrazim v 
tem jutru, ko me obseva še lunin sij, v družbi 
jutranjega prepevanja ptic, ki jih vsakodnevno 
poslušam v času, ko se rojeva dan in svetloba 
zmaguje nad temo. Vrata cerkva so zaklenjena 
in hrepenenja tistih, ki bi želeli stopiti skoznje, 
skuša prepričati spoznanje, da je osamitev še 
kako potrebna razumska odločitev za zajezitev 
nevarnega virusa. Zaprta vrata svetišč doživljam 
kot zapečaten Jezusov grob, in jutranjo skrb 
žena, kdo jim bo odvalil tisti kamen, da bi lahko 
opravile še zadnje ljubeče dejanje mrtvemu tele-
su ljubljenega Učitelja, ko se je Njegova pot tako 
strašno zaključila. Jezus nam daje priložnost, da 
ga prepoznamo.

Pri mašni prošnji po obhajilu smo na cvetno ne-
deljo molili:
»Zaradi smrti svojega Sina
si nam dal upanje v to, kar verujemo.
Po njegovem vstajenju
naj tudi dospemo do tega, kar upamo.«
Letošnji postni čas sta zaznamovali med se-
boj neprimerljivi situaciji: obdobje karantene, 
zaradi smrtonosnega virusa, in že skoraj dve leti 
trajajoče pričakovanje novega škofa v Celju. A 

obema je skupno eno in to je UPANJE.
Upanje kot prošnja, da bi imeli moč vzdražiti v 
teh težkih časih, v katerih smo se znašli v ob-
dobju pandemije, hkrati pa kot zaupanje, da 
imamo voljo ter moč solidarnosti do tistih, ki so 
najranljivejši med nami in jim zmoremo služiti.
Papež Frančišek je v teh dneh dejal, da nas je Bog 
odrešil s tem, da nam služi. Navadno mislimo, 
da mi služimo Bogu. Ne. On je tisti, ki nam služi 
zastonj, ker nas je prvi ljubil. Težko je ljubiti, ne 
da bi bili ljubljeni. In še težje je služiti, če ne pus-
timo, da nam služi Bog.
V življenjskih nevarnostih na morju, so ladje op-
remljene s sidrom, ki simbolično ponazarja upan-
je, tako kot velikonočna sveča, ki nas vsako leto, 
s svojim plamenom, na 
večer velike sobote vabi:
»Veseli se tudi vsa zemlja, 
ožarjena s takim sijajem, 
in osvetljena od bleska 
večnega Kralja 
naj začuti, da je tema 
z vesoljnega sveta preg-
nana«.
To svečo, ob še nekaterih 
drugih simbolih, krasi tudi 
pet »Kristusovih ran« (ki 
so jih, poleg bičanja, z žeblji in s sulico povzročili 
vojaki na Jezusovem telesu). Po teh velikonočnih 
ranah so ga prepoznali izbrani, da je res vstal od 
mrtvih. Zato so te rane, ob vzhajajočem soncu 
velikonočnega jutra, še posebej nazorna govorica 
vsakega upanja. Letošnje rane bodo na nekaterih 
velikonočnih svečah v obliki povečave korona vi-
rusa SARS-CoV-2. 
S to simboliko želim še posebej nagovoriti vse, 
ki se nesebično razdajate v trenutkih preizkušenj 
tega časa. Z nesebičnim lajšanjem tegob vseh ob-
lik, ki jih povzroča pandemija, ste prepoznavni v 

Jezusovem vstajenjskem sporočilu o premagani 
smrti.

Če tudi so letošnji dnevi velike noči še tako 
drugačni, naj bodo prežarjeni z upanjem, da vas 
po svojih ranah varuje in ohranja Kristus Gos-
pod. V mislih sem še posebej z vami, ki ste na 
bolniških posteljah, z medicinskim osebjem in 
še posebej z vami, ki vas je zaukazana izolacija
pahnila  v popol-
no osamo. Naj 
vse prežarja 
vstajenjska moč 
upanja v zmago 
nad smrtjo in 
naj vas razs-
vetljuje plamen 
v e l i k o n o č n e 
luči. Tudi v teh 
razmerah je ra-
zlog za veselje. 
Tega notranjega,
 velikonočnega 
in upanja pol-
nega veselja 
vam želim v 
vsej polnosti.
vaš župnik Rok in vsi, ki živimo v laškem župnišču


