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Maše v prihodnjem tednu
BINKOŠTI, 31.5 
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivan ULAGA, obl.
          + starši Angela in Karel TERŠEK   
10.30: na čast Sv. Duhu za modro in razumno srce
PONEDELJEK, 1.6., Marija, Mati Cerkve
7.00: + Matija in Teja
10.30: Sv. Mihael: za srečen porod
19.00: + Vinko KRAŠOVC
TOREK, 2.6., sv. Marcelin in Peter, mučenca
19.00: + Marija in Jožica VASTIČ
            + Justina ŠKORJA
SREDA, 3.6 , sv. Karel Lwanga in drugi ugand. muč.
7.30: + KNEZOVI
          + Anika VODIŠEK
           + Stanko KRAJNC
ČETRTEK, 4.6., sv. Kvirin iz Siska, škof, mučenec
 19.00: + družina SOTLER (Vrhovo)
              +  Jože TUŠEK
PETEK, 5.6., sv. Bonifacij, škof, mučenec
7.30: za osvoboditev duše 
19.00: + Anica, Roman, Antonija, Miha GABERŠEK,
               Jože in Angela MARINKO
SOBOTA, 6.6.,  sv. Norbert, škof, red. ust.        kvatre
19.00: +  Izidor, obl., in Angela BELEJ
               +  Avguštin ŽIKOVŠEK, 4. obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
SVETA TROJICA, 7.6.
7.00: živi in + farani
9.00: v zahvalo za 90 let življenja, 40 skupnega 
življenja in za zdravje 
10.30: + Engelberta, 5. obl., in Jurij OJSTERŠEK
            +  Terezija KLEPEJ, 1. obl..
PONEDELJEK,8.6.., sv. Medard, škof
7.30: + Majda HRASTNIK
       + Frančiška ZALOKAR 

TOREK, 9.6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
19.00:  + Marija MAČEK
             +  Marija ZDOLŠEK
SREDA, 10.6., sv. Bogumil Poljski, škof
7.30:  + Matija JAKOPIČ
           + Gašper SMRKOLJ
ČETRTEK, 11.6., SVETO REŠNJE TELO
7.00: + Frančiška NOVAK
10.30: + Jože, živi in + iz rodbine OJSTERŠEK
19.00: + Jože TUŠEK
procesija s sv. Rešnjim Telesom 
PETEK, 12.6., sv. Eskil, mučenec
7.30: +  Franc MLAKAR, strici in tete
19.00: + Mihael 17. obl. , HRASTNIKOVI, MAJC-
              NOVI in KNEZOVI
SOBOTA, 13.6., sv.Anton Padovanski, red.., cerkv. uč.
19.00: +  Jože, Kristina HRASTNIK, Silva in Avguštin
            ŽIKOVŠEK 
           + Angela in Anton MAČEK
12. NEDELJA MED LETOM, 14.6. .
7.00:  živi in + farani
9.00: + Vinko LEŠEK
10.30: + Peter in Ana VODIŠEK

POVABILO K SODELOVANJU
Župnijska Karitas si prizadeva omiliti stisko staršev, ki 

imajo šoloobvezne otroke. V ta namen bomo v Antonovo 
kapelo postavili zabojnik, kjer bomo v juniju zbirali šolske 

potrebščine. Vabljeni, da po svojih močeh pomagate in 
darujete kakšen zvezek ali šolski pripomoček. Šole letos 

ne sodelujejo zaradi izpada rednega pouka. Hvala za vašo 
pomoč. ŽUPNIJSKA KARITAS LAŠKO

Vem, Gospod, da ti me spremljaš
in da si povsod z menoj.

Zdaj pa tu pred tabernakljem
rad bi srečal se s teboj.

Tukaj mir je in tišina,
vse besede so odveč.

Z mano božja je bližina,
kaj naj si želim še več?

Kot otrok se zopet čudim,
tukaj odpove modrost.

Le ponižno smem priznati,
da obdaja me skrivnost.

Kadar me teži življenje,
ti mi nove daš moči

in slabotna moja vera
se pri tebi okrepi.

Zdaj, Gospod, se bom poslovil,
spet me bo ta svet objel.

V duši pa povsod bom nosil
vse, kar tukaj sem prejel.

(Franc Juvan)

Zahvala za krašenje v maju vasi Rečica.V juniju 
čistijo in krasijo iz vasi Harje, Lahomno  in Stopce.

Na veliko soboto je ta 
velikonočna sveča ostala 
neprižgana. Njen plamen 
naj žari in razsvetljuje 

vsebino binkošti.



TABERNAKELJ

50 dni po veliki noči, ki smo jo letos praznovali vsak 
zase v svojih domovih, a zato, mnogo bolj kot pretekla 
leta, v duhu povezani s cerkvenim občestvom, sklepamo 
velikonočni čas. Na binkošti (ki v nemškem in grškem 
jeziku pomeni »petdeseti«) praznujemo prihod Svetega 
Duha, ki je napolnil Božjo mater Marijo in učence, ki 
so goreče vztrajali v molitvi ter ponižno in z zaupanjem 
pričakovali krst v Svetem Duhu, kot jim ga je obljubil 
Jezus ob svojem vnebohodu. V moči Svetega Duha so 
prejeli novo srce in nov jezik…prejeli so dih življenja, 
Svetega Duha, tako kot ga kristjani prejmemo s krstom, 
ko postanemo del Božje družine in nam je dana milost, 
da lahko, po Svetem Duhu, gojimo pristen odnos z Bo-
gom, ki nam poživlja vero ter nam razsvetljuje srce in um 
s spoznanjem, ki ga je v pismu Galačanom zapisal Pavel: 
»Ne živim pa več jaz, ampak Kristus živi v meni!« (Gal 
2,20)
Pročelje Apolonovega templja v Delfih (Grčija) krasi na-
pis: »spoznaj samega sebe…«, ki se v notranjosti nadalju-
je z besedami: »…in spoznal boš svet in Boga.« Mnogo-
krat v medosebnih odnosih, v duhu človeškega napredka 
in razvoja informacijske tehnologije, (ki nam je v letošnji 
»corona-pomladi« pomagala pri ohranjanju stikov), os-
tajamo površinski-ostajamo pred vrati našega telesa, ki 
je »tempelj Svetega Duha, v katerem biva Božji Duh.« 
(1Kor 6,19) Nagibamo se k površnim ocenam, obsod-
bam, ki ne dopuščajo, še manj pa izžarevajo ognja ljubez-
ni, ki po Svetem Duhu napolnjuje srca vernikov. Podobno 
je s cerkvijo, ki je na zunaj, za neverujoče, ena iz med 
številnih arhitekturnih objektov, grajena z zidaki, malto, 
opeko, lesom, s steklom ter kovino, ki ob »nemogočih 
urah dneva oglušujoče« pozvanja, nas kristjane pa 
vabi, da prestopimo cerkveni prag in nas objame tihota 
svetišča. V njegovi srčiki nas s svetlobo pozdravi droben 
plamen večne luči, ki gori ob prebivališču Božjega Sina- 
tabernaklja (latinsko tabernaculum - koš, šotor), omarice/ 
hiške, običajno vgrajene nad oltarno mizo, kjer so svetniki, 

med katerimi je vidno izpostavljen farni zavetnik, angeli in 
drugo okrasje. V cerkvah mlajšega datuma je lahko mesto 
Jezusovega domovanja tudi drugje, vsekakor pa je to sveto 
mesto, kjer je navzoč Bog, Božji Sin v podobi kruha-hosti-
je, Najsvetejšega, ki je varno shranjeno v monštranci (lat. 
»monstrare« pokazati). »Monštranca z vso svojo zunanjo 
umetniško lepoto in dovršenostjo govori, da je skriti Bog 
nebes in zemlje med nami pričujoč. Monštranca pa ne kaže 
samo tega, da je živi Bog med nami, temveč nas tudi opo-
zarja, naj bi se tudi mi tako duhovno poglobili in posvetili, 
da bi postali monštranca, se pravi, da bi z vsem življenjem 
kazali, izžarevali Kristusa.« (France Oražem) Njega, ki nas 
ljubi, ki nas noč in dan, z odprtimi rokami, čaka, da nas v 
naši resničnosti objame, potolaži, umiri, ogreje, duhovno 
prenovi ter nas, lačne duhovne hrane, nasiti, da ob zaužitju 
Njegovega rešnjega Telesa naše srce postane živ in najlepši 
tabernakelj.
Nikar se ne boj ustaviti pred tabernakljem, ker ne veš, 
kaj bi mu rekel, kaj bi molil. V Njegovi bližini je tišina 
najmočnejša in najzgovornejša molitev, saj Srce govori 
srcu. 

Neki mož je po vsaki nedeljski maši molče in kleče strmel 
v tabernakelj in ko ga je duhovnik vprašal, kaj počne, mu je 
veselo odgovoril: »Sončim si dušo!« 
Arškemu župniku sv. Janezu Vianneyu pa je mož, ki je dol-
go klečal pred tabernakljem, na vprašanje: »Povej mi, kaj 
ves čas pripoveduješ Bogu?« mož odgovoril: »Pravzaprav 
nič, gospod župnik. Jaz gledam njega, on gleda mene.«

Z zaupanjem fizično ali s srcem hodimo pred tabernakelj, 
da spoznamo sebe, občestvo-svet in Njega, ki je po Očetu 
poslal Svetega Duha, da nam daruje dar modrosti, 
umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti 
in strahu božjega ter vzpodbudi rast sadov Svetega 
Duha: ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, 
blagosti, dobrotljivosti, dobrohotnosti, krot-
kosti, zvestobe, skromnosti, zdržnosti in čist
osti.                                                                                  (PK)

BOGASTVO » PROŠNJIH DNI«

Dnevi pred Vnebohodom tradicionalno pripadajo  
»prošnjim dnem«.  Na veliko zadovoljstvo  so bili v 
okrnjeni obliki omogočeni tudi letos. Za tri dni so oživela  
podružnična svetišča, kjer smo izročili svoje prošnje za 
blagoslov našega dela in stvarstva Bogu. V pomoč smo 
klicali svetnike.
Vse dni nas je bogatila vsebina Božje besede. V berilu 
prvega dne smo slišali, kako je šel Pavel na sobotni dan 
na kraj, kjer so se zbirale žene k molitvi. Med njimi je bila 
Lidija, ki ji je Bog odprl srce, da sprejme Pavlovo oznani-
lo in se da krstiti. Sklep: Tudi v neugodnih razmerah se 
bom trudil, da bom srečal  ljudi in jim govoril o Jezusu in 
veri vanj. GOSPOD, PODPIRAJ VSE OZNANJEVAN-
JE O TEBI, DA GA BODO LJUDJE SPREJELI IN SE 
SPREOBRNILI.
Berilo drugega dne spregovori o čudežnem ozdravljenju 
mlade sužnje, ki je povod , da zaprejo Pavla in Sila. Med 
molitvijo nastane potres, ki odpre vrata ječe. Ječar se 
prestraši in si hoče vzeti življenje. Pavel ga pomiri z oz-
nanilom o Jezusu, da začne verovati. Sklep: V bolečinah 
in nasprotovanju bom poglobil svojo vero v Jezusovo 
bližino in pomoč. V evangeliju tega dne slišimo Jezusa, 
kako vabi učence, naj se odprejo moči Duha Tolažnika. 
GOSPOD HVALA, KER NE PUSTIŠ UČENCEV 
SAMIH, KO SE BORIJO S SVETOM.
Tretji prošnji dan smo slišali,  kako Pavel v Atenah na-
govori in pohvali  tamkajšnje ljudi, da so sicer pobožni, 
a služijo »Neznanemu Bogu«. Z vso gorečnostjo jim 
predstavi  od mrtvih vstalega Kristusa. Sklep: Pogovarjal 
se bom z ljudmi in jim odpiral srce za Gospoda. Evan-
geljske besede pa nam sporočajo, da bo Sveti Duh odkril  
globlji pomen velikonočnega dogodka. Prav tako bo raz-
kril Jezusovo poveličanje pri Očetu. Ob tem se vprašam, 
kakšno vlogo ima Sveti Duh v mojem življenju? Ali je 
moj notranji učitelj? SVETI DUH, OKREPI ME, DA 
BOM POSLUŠAL IN URESNIČIL VSE JEZUSOVO 
OZNANILO.                                                                  (DC)


