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Maše v prihodnjem tednu
13. NEDELJA MED LETOM, 28.6.
7.00: + živi in + farani
9.00: + Kristina in Jožef HRASTNIK
         + Tilka ŠKORJA
10.30 + Leopold PASAR in žena Marija
PONEDELJEK, 29.6., sv. Peter in Pavel, apostola 
7.00: + Marta PUSAR, 2. obl., in Marinka PODK-
KORITNIK
10.30: + Anton TERŠEK
19.00: + Peter ŠKORJA in sorodniki
TOREK, 30.6., sv. prvi mučenci rimske Cerkve
19.00: + Avgust OGRINEC, starši in sestra Mihaela
           + Vinko KRAŠOVC
14.30 sv. maša, 15.00 pogreb + Marjan PRAŠNIKAR
SREDA, 1.7., sv. Estera, svetopisemska žena
7.30: v zahvalo za preizkušnje in milosti
ČETRTEK, 2.7., sv. Janez Frančišek Regis, duh.
19.00: + Zofija in Milan KOLAREC
                +  Jože TUŠEK
PETEK, 3.7., sv. Tomaž, apostol
7.30: + Frančiška ZALOKAR
19.00: + Stanko, Marija MAČKOVŠEK, Leopold, Fran-
                  čiška PRIVŠEK in starši KNEZ
            + Štefka KLEPEJ, 1. obl.
SOBOTA, 4.7., sv. Urh, škof
19.00: + Tilka ŠKORJA, 1. obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
14. NEDELJA, 5.7., sv Ciril in sv. Metod, slov.ap.
7.00: živi in + farani
9.00: + Avgust, Angela in Karel TERŠEK
10.30: + Jože, 5. obl., Vinko ŽELEZNIK in sorodniki
PONEDELJEK, 6.7., sv. Marija Goretti, dev., muč.
7.30: + Anika VODIŠEK
         + Ferdinand PAJK

TOREK, 7.7., sv. Vilibald, škof
19.00:+ Marjan PRAŠNIKAR, 8. dan 
           + Marija MAČEK
           + Frančiška NOVAK
SREDA, 8.7., sv. Kilijan, škof, mučenec
7.30: + Mladen PASARIĆ
          + Gašper SMRKOLJ
ČETRTEK, 9.7., sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kit. m.
19.00: + Marija ZDOLŠEK
               +  Jože TUŠEK
PETEK, 10.7., .sv. Amalija, redovnica
7.30: + Anton VODIŠEK
19.00: + Magdalena ŠKORJA
           priprošnjo sv.Roku za zdravje
SOBOTA, 11.7., sv. Benedikt, opat, zavet. Evrope
19.00:+ Vera ŠRAJ, 30. dan
        + Vinko KRAŠOVC 
15. NED. MED LETOM, 12.7. - Šmohorska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože OJSTERŠEK, 12. obl.
11.00: Šmohor: + Stanislav  20. obl., in iz družine
           ŠTRAUS

Zahvala za krašenje v juniju vasem Harje, Lahomno  
in Stopce. V juliju čistitjo in krasijo mesto Laško.

Na praznik apostolov Petra in Pavla v slovenski Cerkvi  tudi 
letos posvečajo novomašnike. Molimo zanje.
Iz letnega poročila Cerkve v Sloveniji za leto 2019 najdemo:
14 ...................škofov
751 .................škofijskih duhovnikov
269 .................redovnih duhovnikov
1.020 ..............vseh duhovnikov
30 ....................stalnih diakonov
461...................redovnic
672 ...................laiških katehistinj in katehistov
9.170 ...............ključarjev, oz. članov ŽPS
11.212 ..............prostovoljk in prostovoljcev Karitas

Kruh za Življenje iz družinske 
sreče.

Negujmo in ohranjajmo 
družinsko srečo, da se bodo 
letošnji prvoobhajanci radi 

vračali k Jezusu.



Anselm Grün: Mala knjiga o sreči
»Angel veselja do življenja mi začne že zjutraj odpirati 
oči za skrivnost tega dne, za drobne radosti, ki so prip-
ravljene zame, za svež zrak, ki veje skozi odprto okno, 
za moje telo pri prhanju, za svež kruh pri zajtrku, za 
srečanja z ljudmi, s katerimi bom danes imel oprav-
ka. Angel veselja do življenja me bo prijel za roko in 
mi pokazal, da je življenje v bistvu lepo. Lepo je, če 
si zdrav, če se lahko giblješ. Uživaš, ko lahko globoko 
zadihaš. In veselje te prevzame, če zavestno doživljaš 
vsakodnevna presenečenja življenja.«
Zgoraj izbrane besede opisujejo definicijo prijetnega 
stanja in vznemirjenosti. Posebno težo nosi zadnja 
poved, saj nas napeljuje k iskanju veselja v vsem, v 
vseh presenečenjih življenja, ki niso samo lepa in 
brezskrbna. Da to zmoremo, nam mora biti v oporo 
nekaj velikega, za nas kristjane Sveti Duh. 

Veselje kot dar Svetega Duha

Drobce darov prinesemo s sabo na svet. V vsakem 
človeku jih je nekaj, tudi kdor ni krščen, jih ima. V 
obilnejši meri jih prejemamo pri zakramentu sv. birme, 
sadovi pa nastanejo, ko jih sprejmemo in jim damo 
prostor ter z njimi sodelujemo. Rastemo.

Veselje je eno najbolj prepoznavnih znamenj božjega 
kraljestva, ki prihaja. Že Jezusov prvi prihod je sprem-
ljalo veliko veselje: «Glejte, oznanjam vam veliko 
veselje, ki bo za vse ljudstvo« (Lk, 2,13). Sveto pismo je 
polno veselja, samo Nova zaveza ga omenja 250 krat. 
Hoditi v Duhu, pomeni biti poln radosti, biti dober, biti 
prijeten.

Veselje je dar. Z njim začutimo moč življenja in vse, 
kar nas teži, postane manjše, lažje zadihamo in strah 
pred ovirami nas zapusti. Če smo veseli, postanemo 
bolj ustvarjalni, lažje se predamo delovanju, ki nas 
oživlja. 
Veselje in navdušenje navadno občutimo, ko se naša 
pričakovanja izpolnijo ali so celo presežena. Obsta-

jajo pa še druge, zahtevnejše in globlje oblike veselja. 
Ko se v družini partnerju, otrokom ali staršem zgodi 
kaj hujšega ali zaskrbljujočega (na primer odkritje bo-
lezni, velik neuspeh ali življenjski udarec), je naravno, 
da se odzovemo s strahom, predvsem pa z odklonom 
od dogajanja. Potem hočemo na silo in čim prej vse 
rešiti; postanemo nepotrpežljivi, potrti in izgubimo stik 
s sabo, z drugimi ter z življenjem, ki pomaga. Skrbi raz-
vrednotijo kar je ostalo lepega in navdihujočega. 
In ker se Sveti Duh naseli v vsakogar, ki se odloči za 
vero v Jezusa Kristusa, smo »opremljeni« za  težke 
življenjske preizkušnje. Takrat bomo zmogli zbrati 
občutke, da smo živi in da smo kos razmeram. Sposob-
ni bomo iskati kar nas krepi, in se umakniti pred napadi 
obupa in jeze na življenje. Z močjo, ki jo ljudje ne pre-
moremo, bo Sveti Duh v nas gradil ljubezen, veselje, 
mir,…«Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te 
bo obsenčila (Lk 1,35). Bog nas poziva, naj mu zaupamo 
in hodimo z njim.                                                        (TT)

»Črpajte svojo moč pre-
prosto iz veselja do Jezusa. 
Bodite srečni in polni miru. 
Sprejmite, karkoli vam On da. 

In dajajte, kar On vedno sprejema s prisrčnim nasme-
hom.«                                                       (Mati Terezija)
Sedem pravil za življenje, 

ki prinašajo veselje
1. Pobotaj se s preteklost-
jo, da ne bo motila sedanjosti.
2. Kar si drugi mislijo o tebi, se te prav nič ne tiče.
3. Čas pozdravi skoraj vse, daj mu čas.
4. Nihče ni odgovoren za tvojo srečo, razen ti sam.
5. Ne primerjaj se z drugimi in ne sodi jih. Njihove 
poti ne poznaš.
6. Ne premišljuj preveč. Je čisto OK, če ne poznaš 
vseh odgovorov. Prišli bodo takrat, ko boš najmanj 
pričakoval.
7. Nasmej se. Ne lasti si vseh problemov tega sveta.

BODIMO PREVIDNI
Letošnje priprave na večje dogodke so za-
znamovane z ukrepi, ki nam jih pogojuje epi-
demija. Rojstni dnevi, pogrebi, slovesnosti 
prvega svetega obhajila in birme, nove maše 
ter poroke - vse to so (ali bodo) druženja ve-
likega števila ljudi, ki pridejo iz različnih ve-
trov. Nihče zase ne more z gotovostjo vedeti, 
da zares ni okužen z  novim koronavirusom. 
Ob zanemarjanju varnostnih ukrepov se nam 
lahko zelo hitro zgodi, da bomo imeli veliko 
število novih okužb. Naj bosta spoštovanje 
in ljubezen do življenja, ki nam ga milostno 
poklanja dobri Oče, vodilo za naše odgovorno 
delovanje v vsakdanjem življenju.

Prvoobhajanci v letu 2020 
V teh dneh smo se pripravljali na slovesnost 
prvega svetega obhajila v Laškem. To je pomem-
ben dogodek za otroke, saj prihajajo do trenutka, 
ko lahko stopijo v vrsto za prejem svetega obha-
jila in prav tako za prejem svete spovedi. Minulo 
soboto se je dvaintrideset otrok tretjega razreda 
prvikrat srečalo z Jezu-
som v Rešnjem Telesu, 
dan prej pa opravilo prvo 
sveto spoved. 
Priporočam jih v molitev, 
prav tako tudi njihove 
starše, da bi vsi rasli v 
veri in ljubezni do Jezusa.


