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Maše v prihodnjem tednu
2. POSTNA NEDELJA, 8.3.
7.00: živi in + farani
         v dober namen
9.00: + Jože MERHAR
10.30: + duhovnik Janez BELEJ, god in obl. mašništva

PONEDELJEK, 9.3., sv. Frančiška Rimska,red.
7.30: v zahvalo za vse prejeto    
        + Stanko KRAJNC, 30. dan 
         za zdravje v družini

TOREK, 10.3., sv. Simplicij, papež
18.00: + Karolina, obl., Ciril in Martin BELEJ
             + Nadja TABOROVEC, 3. obl.
             + Anica KOLŠEK

18.30: srečanje Alfa v župnišču

SREDA, 11.3., sv. Sofronij, škof
7.30: + Neža BAUMKIRHER in njeni umrli
          + Majda HRASTNIK
          + Gašper SMRKOLJ

ČETRTEK, 12.3. sv. Inocenc I., papež
sv. maša v Domu starejših Laško odpade
18.00: + Jože TUŠEK
             + Jože BARTOL 

       po večerni maši 3. kateheza v veroučni učilnici

PETEK, 13.3., +  sv. Evfrazija, mučenka
7.30: + Franc SAJTL, 5. obl.
17.30: križev pot
18.00: + Mladen PASARIĆ
            + Justina ŠKORJA

po večerni maši srečanje ključarjev in gospodarskega sveta
SOBOTA, 14.3., sv. Matilda, kraljica
18.00: + Tilka ŠKORJA
           + Franc, Štefanija KLINAR, obl., in KLINAR-
               JEVI (Lahomšek)

3. POSTNA NEDELJA, 15.3.       krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija, obl., Franc GOTER, Karli KLEZIN
                in Štefka LEBIČ
          + Martin, obl., in Terezija KLEPEJ
10.30: + Terezija, obl., mož, starši TERŠEK in SAJTL

V postnih tednih v župnijskem listu razmišljamo tudi o 
temah: ODPOVED, MOLITEV, DOBRO DELO, ČAS 

ZA POGOVOR, VESELJE, ODPUŠČANJE. Za vsak dan 
v teh dneh si lahko v zakristiji priskrbite tud svetiopisemski 

stavek, ki drži “kot pribito”. Vsi ti pripomočki so drobni 
poskusi priprave na velikonočne praznike .

MOLITEV
Neka zgodba pripoveduje, da si je deček Andrej 
silno želel, da bi za božič dobil kolo, takšno krasno 
rumeno kolo z desetimi prestavami. Ravno takšno, 
kot ga je videl v izložbi trgovine. Zato je vsak dan 
sklenil roke v molitev in molil, da bi za božič dobil 
rumeno kolo z desetimi prestavami. (Prim. : Ferero 2028, 106-107)

Ko razmišljam o molitvi in vožnji s kolesom, se mi 
mnogokrat zdi, da smo pri molitvi kakor kolesarji na 
dirki – čim hitreje do cilja, da bo te molitve že enkrat 
konec. A ne vem, zakaj bi morali tako hiteti in ves čas 
voziti v najvišji prestavi. Naj se naš korak pri molitvi 
zaustavi. Umirimo se in ne hitimo. Bodimo za trenutek 
v tišini. Kardinal Sarah je v knjigi Moč tišine zapisal: 
»Če želiš slišati bitje svojega srca in pretakanje krvi 
po svojih žilah, moraš biti v tišini.«
Se še spomnite zdravila Sočutin, ob misijonu pred 
šestimi leti? Znova je prišel med nas s posodo-
bljenim receptom in z zelo močnimi referencami. 
Poiščimo ga ali ga še komu podarimo. 
Naloga za drugi postni teden: 
zapri se v svojo sobo, v svojo shrambo. Silvano 
Fausti je zapisal, da shramba običajno nima 
oken, zato naj bo pri molitvi tvoje okno Jezus. On 
naj bo tvoja luč, ki posveti v temo vsakdanjega 
življenja. Takrat, ko je težko.

“Dobro je, da smo 
tukaj, Gospod! Če 
hočeš, postavim tu 
tri šotore ...” (Mt 17,4)



Pastirsko pismo pred izbiro novih članov žps-jev 2020
Dragi bratje in sestre! 

Prihaja pomlad in z njo novo življenje v naravo. Po 
naših župnijah bomo imeli v nedeljo 22.marca iz-
biro novih župnijskih pastoralnih svetov, ki naj bi 
dali možnost za novo rast razgibanega pastoralnega 
življenja v naših župnijskih občestvih. Hvala vsem, 
ki ste doslej sodelovali, in hvala vsem, ki boste sprej-
eli članstvo za naprej. Svetniki v ŽPS-jih pomagate 
s svojimi darovi graditi župnijo, da bi postala vsem 
dostopen vodnjak – studenec žive vode. Pri njem, 
kot smo slišali v današnjem evangeliju, Kristus s 
svojo živo vodo, z besedo in kruhom življenja krepi 
vse, ki so duhovno žejni in lačni. 

Sveti Pavel poudarja, da smo po krstu vsi kristjani 
udje Kristusovega telesa Cerkve. Pri krstu smo bili 
včlenjeni v Kristusa in pri birmi potrjeni z darovi 
Svetega Duha. Upodobljeni po Njem, ki je »prvo-
rojenec med mnogimi brati« (Rim 8,29), smo 
poklicani in poslani, da bi živo vodo evangelija 
na različne načine prinašali ljudem, s katerimi se 
srečujemo. Vsak ima v skladu z darovi, ki jih je 
prejel, edinstveno in posebno vlogo v odrešenjskem 
načrtu in je namesto njega ne more izpolniti nihče 
drug. Sveti John Henry Newman, ki je bil pred krat-
kim prištet med svetnike, poudarja, da si moramo 
prizadevati za to, da bi temu Božjemu klicu prisluh-
nili in se mu odzvali. Vsak izmed nas ima nalogo, 
da Božjo voljo spozna, jo sprejme in živi. Tako os-
ebno odgovori na klic k svetosti. 

Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizade-
vamo, kako bi sodelovali pri poslanstvu Cerkve, ki 
je občestvo verujočih. Poslanstvo, ki nam ga je zau-
pal Bog, je v tem, da bi župnije postale kraji, kjer 
bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnost in življenje 
v občestvu spodbujajo župljane vseh starosti, da bi 
si prizadevali prepoznati svojo poklicanost. 

Člani ŽPS-jev imajo v župniji še posebno nalogo. 
Z župnikom delijo soodgovornost, kakšna bo nji-
hova župnija v prihodnosti. Ta soodgovornost bo še 
večja v župnijah, ki se že in se še bodo zaradi po-
manjkanja duhovnikov združevale ali pridruževale 
večjim župnijam. Pri izbiri novih članov ŽPS-jev 
moramo biti zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih 
bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s kat-
erimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija 
bolj živa, bolj povezana in bo težila k temu, da bi 
bila eno srce in ena duša. 

Za življenje župnije in uspešno delo v ŽPS-ju, ki naj 
bi župniku pomagal pri načrtovanju, spremljanju, 
spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela, ni vsee-
no, koga predlagamo ali izberemo. Ob predlaganju 
novih članov v ŽPS je treba razumeti, ali ima oseba, 
ki jo nameravate predlagati, določene pogoje. Poleg 
trdne vere, nravnega življenja, prejetih zakramentov 
uvajanja (krst in birma), neke splošne razgledanosti 
in starosti vsaj 16 let so potrebne tudi druge kvalitete. 
Potrebne so primerne socialne in krščanske krepos-
ti, na primer priljudnost in prijaznost, odkritost, da 
ima pogum povedati svoje mnenje dobronamerno in 
z ljubeznijo, širokosrčnost, da ne ostaja pri malen-
kostih in zna razločevati, kaj je važno, glavno in kaj 
manj pomembno. Ljudi z vsemi temi kvalitetami je 
ponekod težjo najti. Računajmo tudi na vzgojo in 
duhovno rast, če dobro izkoristimo gradiva, ki so 
nam na voljo za seje in so oblikovana tako, da imajo 
duhovni, študijski in pastoralni del. Tudi duhovne 
obnove in celo duhovne vaje so zelo koristne in so 
se ponekod že lepo uveljavile. 

Dragi verniki! Potrudimo se za dobro izbiro po 
enem od predloženih načinov izbire, ki sta bila pred-
stavljena v posebni brošuri. V ta namen zlasti v tem 
tednu, ki je pred nami, veliko molimo. Naj Sveti 
Duh kot nekoč pri izbiri prvih diakonov pomaga 

izbrati osebe, može, žene in mlade, ki bodo zno-
traj župnijskega občestva znale graditi občestvo 
različnih generacij, karizem in služb, ki bo živelo 
svoje poslanstvo in pomagalo zgraditi iz župnije 
dom in zgledno živo občestvo občestev. 

Msgr. Andrej Glavan
Predsednik Koordinacije pastoralnih služb pri SŠK

Dobri Bog,
pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek,

dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega 
sveta.

Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah
po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste,

ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje
in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani
pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh,

pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli
za bogato življenje naše župnije.

Minuli petek smo imeli zaključno srečanje v 
preteklem pet-letnem mandatu članov ŽPS v laški 
nadžupniji. Po izboru smo skušali slediti navodi-
lom, da naj člani ŽPS predstavljajo vse generacije 
in vključijo čim več zaselkov. Sedanji člani so in-
tenzivneje delovali na področjih: liturgija (z min-
istriranjem in branjem Božje besede ter pripravo 
oltarja za mašo), dobrodelnost, oratorij, mladinska 
skupina, pevci, molitev za duhovne poklice... 
Glede na predstavitev nadžupnije za lansko misi-
jonsko nedeljo lahko zapišem, da se čuti, da smo 
živa župnija, saj je bilo prtedstavljenih delujočih 
več kot 20 skupin na razvejanih področjih. Na-
jbolj je razširjeno čiščenje in krašenje župnijske 
cerkve.V mesecu novembru 2019 se je to delo 
poznalo z dekoracijo pred daritvenim oltarjem.

(prihodnjič naprej)


