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Maše v prihodnjem tednu
24. NEDELJA MED LETOM, 13.9.   
7.00: živi in + farani
         + Vladimir, 7. obl. in Frančiška NOVAK
9.00: + starši, brat BRLOGAR in Ivan GOLUB
10.30: birmanci, starši in botri
PONEDELJEK, 14.9.  Povišanje sv. Križa
7:30: + Frančiška ZALOKAR
          + Gašper SMRKOLJ
TOREK, 15.9., sv. Žalostna Mati Božja
19.00: za mir in zdravje v družini
           + iz rodbine ULAGA
           + Jože TUŠEK
SREDA, 16.9.,  sv. Kornelij, pap. in Ciprijan, šk., mučenca
7.30: + Teja in Matija
       + Marija OČKO

ČETRTEK, 17.9., sv. Robert Bellarmino., škof., c. uč.
19.00: + Marjan in Angela DEGEN
            + Ivan JANČIČ (Šentlenart)

PETEK, 18.9., sv. Jožef Kupertinski, duh., red.ovnik
začetek češčenja Najsvetejšega v laški dekaniji  in naši župniji
7.30: + Franc PEČNIK, obl. in Marjan TISELJ
19.00: + Ivana RAMŠAK
             + Konrad in Ervin KAVZER
 po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
SOBOTA, 19.9., sv. Januarij, škof, muč.,    kvatre
7.30: + Franc Alojz DEŽELAK
19.00: zaključek dvodnevnega češčenja Najsvetejšega 
            + Rudolf RUTAR in rodbina
      + Peter, 18. obl., starši Ivan in Marija KOVAČ 
25. NEDELJA  MED LETOM, 20.9.
7.00 živi in + farani
        Bogu in Materi Božji v zahvalo
9.00: + Jože MERHAR
10.30 + mož Ferdo PAJK

jih apostolov. Neposrednost 
mladih lahko primerjamo s 
komentarjem Natanaela o 
novem Odrešeniku: “Iz Je-
ruzalema more kaj dobrega 
priti? Jezus pa na ta komentar 
odgovori: »Poglejte, pravi Iz-
raelec, v katerem ni zvijače.« 
Natánael mu je dejal: »Od 
kod me poznaš?« Jezus mu 
je odvrnil: »Preden te je Filip 
poklical, sem te videl, ko si bil 

pod smokvinim drevesom.« Natánael mu je odgovoril: 
»Rabi, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« In Jezus je 
odgovoril in mu rekel: »Ker sem ti rekel, da sem te vi-
del pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to 
boš videl.« In rekel mu je: »Resnično, resnično, povem 
vam: Videli boste nebesa odprta in Božje angele hoditi 
gor in dol nad Sinom človekovim.«( Jn 1,27b-51) 
Ta lestev, pred glavnim oltarjem, po kateri se spuščajo 
rdeči žarki med belimi golobi, nam vliva zaupanje v 
Božjo bližino in osvetljuje sporočilo prejema darov 
Svetega Duha. Na mnogih mestih nam o tem govori 
Sveto pismo. Še posebej je bil golob navzoč ob Je-
zusovem krstu v Jordanu, na začetku javnega delovan-
ja (Lk 3,21-22; Mt 3,13–17; Mr 1,9–11). Teh devet dni smo še 
posebej pripravljali svoja srca, da bi lahko polneje 
zaživeli z darovi in sadovi Svetega Duha.
Druga posebnost letošnje okrasitve so ciklame. V nara-
vi nam ti omamno dišeči cvetovi, v tem letnem času, 
napovedujejo bližajoče se hladno obdobje. S tem nas 
opominjajo, da dobro izkoristimo čas v življenju, ki 
nam je na voljo. Ker vse stvarstvo slavi svojega Stvar-
nika, smo skušali v teh skromnih in preprostih cvetovih 
zaznati Svetega Duha. Glede na vso ustvarjanje in 
medsebojno povezovanje lahko rečem, da nam je vsem 
sodelujočim lepo uspelo. Zato naj nas vse navdaja mo-
litev in povezanost z družinami letošnjih birmancev in 
radi se jih spomnimo v molitvi.                   (RM)

Pridi, 
Sveti Duh!



Blagost, krotkost, skromnost

Povezani v župnijsko občestvo se v molitvi in duhu 
te dni veselimo skupaj z našimi birmanci, ko vzk-
likamo: »Pridi Sveti Duh!« Kratka, a močna mo-
litev vseh, ki smo povabljeni, da sedmero darov, ki 
smo jih prejeli od Boga, po Svetem Duhu, v sebi 
odkrivamo, sprejemamo, udomačimo in jih upora-
bimo, da lahko Sadovi  Svetega Duha v nas dozori-
jo v lepo umetnino življenja.
Blagost, krotkost, skromnost- tri, med seboj 
združljive, lastnosti, ki jih, v duhu sodobnega 
sveta, kjer sta v ospredju družbeno sprejemljivega 
egocentričnost, ošabnost, vzvišenost…, pripisuje-
mo pohlevnemu, nemočnemu človeku.
 A »krotkost je vse prej kot krotka, pohlevna-je ve-
lesila, ki rešuje svet. Krotkost ni vsiljiva, ni nasilna, 
zato pa je-silna.« (Miha Žužek)
V moči Svetega Duha blagost, krotkost in skrom-
nost izražajo temeljno notranjo držo posameznika, 
ki je odprtega duha in mišljenja, ki se ne boji svet-
lobe in se ne skriva v temi, ki je poslušen božji 
besedi, vanjo trdno zaupa in vse to mu prinaša pra-
vo svobodo ter dostojanstvo. 
Prizadeva si za dialog, v katerem se zaveda, da ima 
dve ušesi in le ena usta, da več posluša kot govori; 
ne pametuje in ne obsoja, ampak spoštuje in spreje-
ma, kot Jezus, ki ne obsoja grešnike, ampak le nji-
hov greh (Jn 8,1-11) in resnici ne odteguje ljubezni.
Prizadeva si za »krotenje« samega sebe; kadar se ga 
polašča vzkipljivost, slabo počutje, jeza, živčnost, 
žalost, razočaranje, ljubosumnost, preklinjanje, 
maščevalnost… vodi ga vera v Boga, ki je usmiljen 
in milostljiv, počasen v jezi in bogat v dobroti ter 
zvestobi. Na nasilje, zlo in sovraštvo odgovarja z 
ljubeznijo, molitvijo in blagoslovom.
Njegova skromnost ni lažna in usmerjena sama vase, 
ampak si prizadeva za pot, usmerjeno k bližnjim. Z 
njimi ne želi tekmovati, se spopadati in na koncu za 

vsako ceno zmagati, ampak jim biti blizu, razvijati 
empatijo in sočutje.
Skromnosti ne smemo enačiti s kompleksom man-
jvrednosti, kjer je posameznik ujet v negativno 
razmišljanje o sebi in s tem v zapiranje pred drugi-
mi.  Kajti »skromnost se poda veličinam, saj je težko 
biti skromen, če nisi nič.« (Jules Renard) 

»V krotkosti in ponižnosti srca obstoji milost 
sprejemljivosti, govorjenja, ravnanja, milost 
potrpežljivega prenašanja, sočustvovanja, molčanja 
in opogumljanja.« (sv. Janez XXIII.)
Jezus, »krotak in v srcu ponižen« (Mt 11,29), je 
najlepši zgled krotkosti, ko se je svobodno in v ve-
liki ponižnosti prepustil v nemilost farizejem, da iz-
polni voljo svojega Očeta iz ljubezni do nas. Zato se 
nikdar ne pustimo zapeljati skušnjavcu, ki nas hoče 
odvrniti od Jezusa in njegove brezmejne ljubezni, s 
prepričanjem, da nismo vredni (ker si ne zaslužimo) 
prositi Jezusa, da bi nas uslišal in/ali odpustil.

Italijanski razlagalec Svetega pisma Gianfran-
co Ravasi pravi, da je blagost »dobrohotnost, ki 
odpušča.« In v današnjem evangeliju Peter sprašuje 
Jezusa: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu 
bratu, če greši zoper mene? Do 7-krat?« »Ne pravim 
ti do 7-krat, ampak 70-krat 7-krat.« (Mt 18, 21-22)
Kdor se pusti učiti Svetemu Duhu, sprejema in poz-
na besedo odpuščanje in se trudi, v vsej blagosti, 
skromnosti in krotkosti to tudi uresničevati-kar še 
zdaleč ni majhen zalogaj, je pa velik dar.  »Bog me 
ne vzpodbuja, naj bom popoln, temveč potrpežljiv, 
naj bom strpen in skušam razumeti slabotnost pri 
drugih, še zlasti pa pri sebi.« (John Powell) Kdor la-
hko odpusti, dejansko uresničuje Božjo voljo, saj 
kot pravi sv. Ciprijan: »On, ki nas je učil prositi za 
naše dolge, nam je obljubil očetovsko usmiljenje 
in odpuščanje.« Papež Frančišek pa nas vzpod-
buja: »Obrnimo se h Gospodu. Gospod se nikoli 
ne naveliča odpuščati: nikoli! Mi se naveličamo 

prositi odpuščanja. Molimo za milost, da se ne bi 
naveličali prositi odpuščanja, kajti on se nikoli ne 
naveliča odpuščati!«                                     (PK)

Kaj smo hoteli, skupaj s starši, spregovoriti z 
letošnjo okrasitvijo svetišča za praznik svete 
birme?
Najprej naj kot župnik zapišem veliko pohvalo or-
ganiziranju in odzivu staršev za pripravo svetišča, 
na praznik prihoda Svetega Duha. Vzdušje letošnjih 
priprav nekoliko zaznamuje naraščojoča nevarnost 
okužb zaradi Covid-19. Kar nekaj župnikov v slov-
enski Cerkvi se srečuje s prekinitvami devetdnevnic 
priprave na birmo, ker so na nekaterih šolah otroci 
morali v karanteno in zdaj iščemo različne prila-
goditve, kako vendarle speljati priprave na birmo. 
Devetdnevnico letošnjih birmank in birmancev iz 
Laškega in župnij Sv. Jedert nad Laškim, Sv. Marjeta 
pri Rimskih Toplicah in Sv. Miklavž nad Laškim, smo 
uspeli doživeti brez posebnosti. V tem upanju in zau-
panju so se starši več večerov, po sveti maši, družili 
z ustvarjanjem svetišča za praznik, v petek popoldan 
pa tudi z okolico cerkve.  Povezanost in ustvarjalnost 
sodelujočih je bila resnično pozitivna.
Ker smo se srečevali z vsebino darov in sadov Svete-
ga Duha in nismo izpustili duhovnih ter telesnih del 
usmiljenja, nam je bil lepo vodilo okrasitve sveto-
pisemski odklomek, ko Jezus kliče nekatere od svo-


