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4. VELIKONOČNA NEDELJA, 3. 5.
živi in + farani
+ Justina in Ivan ULAGA
+ Frančiška CERAR in sorodniki
za nove duhovne in redovne poklice
PONEDELJEK, 4.5., sv. Florijan, mučenec
7.30: + Franc, Marija, Matija in Teja
          v zahvalo in prošnja za Božje varstvo
          + Ivan ROMIH
            + nadškof Alojz URAN
TOREK, 5.5., sv. Gotard, menih, škof
19.00: za srečno zadnjo uro
            za ozdravitev brata Andreja
             + Kristina in Jože HRASTNIK
SREDA, 6.5., sv. Dominik Savio, dijak, zav. ministr.
7.30: živi in + farani
           + Majda HRASTNIK in Ivan
          + Gašper SMRKOLJ
ČETRTEK, 7.5., sv. Gizela, opatinja
19.00: + Jože BARTOL
            + Vinko KRAŠOVC
             + Jože TUŠEK
PETEK, 8.5., sv. Bonifacij IV., papež
7.30: za zdravje in Božje varstvo 
19.00: + Tilka ŠKORJA
            + Magda ŠKORJA
SOBOTA, 9.5., sv. Izaija prerok
19.00: + Pavel DEŽELAK, 8.dan
            + Marija ZDOLŠEK
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
V maju naprošeni, da uredimo, očistimo in krasimo 
laško svetišče iz vasi Rečica. 

sto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije 
pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti 
mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec ob-
hajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in 
po njem si mora razkužiti roke.
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj 
upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob koncu 
svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, 
ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da 
ostalim omogočijo nemoten prehod.
Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor 
pobira darove vernikov, mora nositi masko.
Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti 
(vsaj 30 minut). 
Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju 
državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi 
pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni 
dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo 
do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko 
duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem 
omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih 
prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je 
podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.
6.  Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovolju-
jejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo 
tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kat-
eri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, 
ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo sprem-
ljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter daru-
jejo Bogu svoje molitve in trpljenje. 
Sveta spoved naj poteka izven spovednice. Spove-
danec in spovednik nosita masko in upoštevata raz-
daljo 1.5m.
Slovesnost prvega svetaga obhajila se prestavi na je-
sen (spremljali bomo navodila).
Do preklica ni verouka! Starši skupaj z otroki predela-
jte snov. Molite skupaj kot družina.
Šmarnice za otroke potekajo preko spleta. Vabljeni, 
da jih družinsko oblikujete.

Spet kliče nas 
venčani maj...



4. maja goduje sv. Florjan, zavetnik gasilcev. Za-
hvaljujemo se jim za njihovo pogumno in humano 
delo. Ob posebnem jubileju se nam tudi predstavljajo:

150 LET GASILSTVA V LAŠKEM
Pisalo se je leto 1870, ko je Laško dobilo Prosto-
voljno gasilsko društvo. Glede na to, da je leto 1869 
zabeleženo kot leto, ko se je začelo organizirano gas-
ilstvo na Slovenskem, pomeni, da smo, skupaj s PGD 
Ptuj in GD Ljubljana mesto, drugo najstarejše društvo 
v Sloveniji. In zato smo laški gasilci ponosni, da že 150 
let nesebično pomagamo občanom občine Laško. 

V Laškem imamo kar nekaj mejnikov, ki se dotikajo 
hujših požarov in povodenj. Tako je v letu 1840 Laško 
povsem pogorelo, v letu 1859 je od vznožja do vrha 
pogorel Hum, leta 1872 je potok Žikovca poplavil 
Orožnov trg in ga spremenil v blatno jezero. To je le 
nekaj hujših dogodkov, ki so doleteli Laško v njego-
vi dolgi zgodovini, seveda pa se spomnimo tudi nam 
bližnjih katastrof, predvsem vodnih ujm, ki nas v zad-
njih 20 letih vztrajno preganjajo, kot so hude poplave 
v letu 1990, 1998 in 2007 ter nekoliko manjša v letu 
2005. Laški gasilci smo se vsako leto srečevali tudi 
z večjim številom požarov, tako v naravi, kot tudi v 
stanovanjskih in poslovnih prostorih. Na žalost smo se 
srečevali tudi z dogodki, ko so v požarih umirale os-
ebe. Vseskozi pomagamo tudi ljudem, ki se srečujejo 
z raznoraznimi težavami, tu mislim predvsem na pre-
voze pitne vode ipd.

To je le nekaj res kratke zgodovine Prostovoljnega 
gasilskega društva Laško, bolj podrobno pa se lahko z 
njo seznanijo vsi v naši knjigi, ki jo je napisal Boštjan 
Vrščaj ali pa si ogledajo naš film, ki ga je posnel TV 
Krpan. Poleg omenjenih knjige in filma pa smo v 
letošnjem letu dobili tudi čisto svojo himno, ki jo je 
napisal Aleš Štorman. Vse skupaj smo že predstavili na 
naši Slavnostni akademiji, ki je bila v mesecu januarju 
v Kulturnem centru Laško. 

PGD Laško ima danes 99 članov in članic, od tega 45 
operativnih gasilcev, se pravi fantov in deklet, ki so 
kadarkoli pripravljeni priti v gasilski dom, se obleči v 
zaščitno opremo ter odhiteti na pomoč ljudem, ki nas 
potrebujejo. To v Laškem delamo že 150 let in bomo 
delali še nadaljnjih 150 let.

PGD Laško pri občanih uživa ugled in spoštovanje, kar si je 
prislužilo z delom in večkratnim odrekanjem. In verjame-
mo, da je naša obletnica, 150 let gasilstva v Laškem, v po-
nos slehernemu občanu in občanki občine Laško. Seveda 
pa vsem našim občanom sporočamo, da bomo še naprej tu 
za njih in da bomo še naprej sila, na katero se lahko zane-
sejo. Zahvala pa gre tudi vsem, ki so na kakršenkoli način 
pomagali pri razvoju našega gasilskega društva. 

Kljub temu, da se Slovenija trenutno ubada z najhujšo 
krizo po letu 1991, pa nič ne more spremeniti dejstva, da 
je to leto za nas slavnostno. Verjetno ne bo tako slavnost-
no, kot smo si zamislili. Se pa občani in občanke občine 
Laško lahko zanesejo na nas in vedo, da smo tu, ko nas 
potrebujejo. To smo že velikokrat dokazali in to bomo 
dokazali vedno znova in znova. Konec koncev imamo 
v svojih vrstah fante in dekleta, ki na leto posredujejo 
več kot 100-krat in so izredno strokovno podkovani. 
Zato se ne bojimo, da se ne bi znali spopasti tudi z epi-
demijo, ki nam trenutno grozi. In še naslednjih 150 let 
bomo delovali v skladu z našim motom TRADICIJA 
- POGUM - PONOS.

Gasilke in gasilci PGD Laško

NAVODILA O SV. MAŠAH V PRIHODNJE
Čeprav epidemija COVID-19 še ni končana, želimo 
vernikom z novimi navodili omogočiti dostop do zakra-
mentov in življenja v župnijah. Nova navodila veljajo 
od ponedeljka, 4. maja 2020, do preklica. 
Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohrani-
li zdravje vernikov ter slovenskega prebivalstva, škofje 
ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega prava in ob 
upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanit-

vi pristojnih državnih ustanov določajo naslednje:
Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki 
nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nima-
jo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim 
bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam 
priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po 
televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega 
zdravstvenega stanja najvarneje.
V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno mas-
ko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z us-
treznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik 
oz. župnijski sodelavci. 
Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati med-
sebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar po-
meni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te 
omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v 
istem gospodinjstvu. 
V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat 
največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob 
upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
V zakristiji, kjer se duhovnik in sodelavci pripravljajo na 
sveto mašo, se mora upoštevati razdalja 1,5 metra. 
Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen 
duhovnika.
Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti 
umaknjena, zato duhovnikom priporočamo, da 
pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z ob-
redom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem 
vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).
Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organ-
ist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu 
in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne raz-
dalje 1,5 metra. Sodelovanje pevskega zbora med 
sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in 
možnosti okužbe.
Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na 
roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s pro-


