Šmarnice za otroke in odrasle
S šmarnicami pričnemo 1. maja. Naj zapišem vabilo k
šmarnicam, pri katerih bomo z otroki po druženju ob
oltarju zbirali barvni poster. Najzvestejši bodo tudi nagrajeni. Šmarnice za otroke bodo zvečer ob 19. uri, razen ob nedeljah. Letošnji naslov šmarničnega branja je
ČUDEŽ NA SKALNICI
Ob praznovanju tristoletnice kronanja podobe svetogorske
Matere Božje, ki že več kot štiristo petdeset let kraljuje na Skalnici in kliče Slovence, naj na vseh ravneh življenja zaupajo v
Njeno priprošnjo ter molijo in delajo za edinost tako med kristjani kot tudi v narodu, nam letošnje šmarnice na otroški način,
a na podlagi zgodovinskih virov približajo nastanek primorske
božje poti. Hkrati nas ob čudežnem dogajanju na Sveti gori
vabijo k iskrenemu češčenju Marije, da bi Njenemu varstvu
vedno znova izročali sebe in svoje bližnje. Še posebej povabljeni k šmarnicam letošnji prvoobhajanci in birmanci.
Pri jutranjih mašah bo šmarnično branje namenjeno
odraslim. Brali bomo knjigo NAREDI ME ZA ORODJE
SVOJEGA MIRU. Napisal jih je p. Janez Šamperl, minorit, ki
deluje trenutno v v Assisiju. Pripeljati nas želijo v bližino Marije, ki je Kraljica miru, v bližino sv. Frančiška, ki je bil človek
miru in nam s svojim življenjem prepričljivo kaže, kam in kako
naj usmerimo svoje korake na poti k miru.
Nedeljske šmarnične pobožnosti
Tudi letos vabimo, da se organizirate in sporočite pri katerih
znamenjih boste imeli šmarnično pobožnost. Namen teh zbiranj in molitve je v prvi vrsti ob naših starodavnih znamenjih
zbirati svoja srca v molitvi ali prepevanju svetih pesmi. Takšne
oblike druženja gotovo pripomorejo k dobrim sosedskim odnosom in medsebojnemu čutenju, še posebej, ko se znajdemo v
preizkušnjah.
V času, ko je vse večje pomanjkanje duhovnih poklicev in prihajamo v obdobja, ko ne bo več samoumevno, da bo duhovnik
lahko navzoč vsako nedeljo v župniji, predvidevajo bogoslužne
knjige druženje v občestvu pod vodstvom stalnega diakona ali
laika. Obhajanje ljudskih pobožnosti v maju, ki so tradicija
tudi naših župnij, ko je bilo v zadnjih stoletjih dovolj duhovnih
poklicev, so najmanj boleč prehod in uvajanje kristjanov za
oblikovanje takšnih bogoslužij, ki nam bodo kmalu postala
neobhodna realnost.

Maše v prihodnjem tednu
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + dekan Jože HORVAT
+ Vinko KRAŠOVC
10.30: + starši BELEJ in BURGER
PONEDELJEK, 1.5., sv. Jožef Delavec
8.00: Marija Gradec: + Anton MEDVEŠEK
11.00: Šmohor: + Alojz, Martin KAJTNA, 20. obl., in
sorodniki ter + Zoﬁja KAJTNA
19.00: + Blaž LOKOŠEK
TOREK, 2.5, sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj
14.30 sv. maša ob 15.00 pogreb + Viljema VENKO
19.00: + Karolina BRILI
+ Janez PUŠNIK
+ Ida ŠANTEJ
SREDA, 3.5., sv. Filip in Jakob mlajši, apostola
7.30: + Martin KLEPEJ
19.00: + Mihael, Justina GOLOUH
+ Antonija in Cilka LUBEJ
ČETRTEK, 4.5., sv. Florijan., mučenec
19.00: + Amalija BRUMEC, 10. obl., in Angela PEVEC
+ Franc BREČKO
+ Marija TRUPI
PETEK, 5.5., sv. Gotard, menih, škof
7.30: + Ana HRASTNIK
19.00: + Angela DERMOTA, 8. dan
SOBOTA, 6.5., sv. Dominik Savio, dijak, zav. ministrantov
19.00: + Marica, Jože MAČEK in sin Drago
+ Avgust OGRINEC in starši
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 7. 5.
7.00: živi in + farani
9.00: + Rudolf HRASTNIK, obl., in Rozalija
DEŽELAK (Udmat)
+ Marjana RAZBORŠEK, 2. obl.
10.30: + Darja SEME in njeni predniki
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Sveti Florjan
Pozdravljen bodi, svet
Florjan, za varuha si
nam izbran. Pred ognjem
in poplavami naj bomo
vedno varni mi.
Ti bil si sveti mučenik,
sedaj nam bodi pomočnik.
Obvaruj ognja nas in zla,
sedanjega in večnega.
Gasilcem si zavetnik
zdaj, v nevarnosti pogum
jim daj. V nesreči vam
pomagajo, nikdar naj ne
omagajo.
Kadar na svetu je lepo
in pa takrat, ko je hudo:
zaupaj Bogu, o kristjan
in ti nas varuj svet Florjan.

Florjanovo 2017
Obletnica posvetitve cerkve in praznik sv. Florjana
v Laškem. Obhajanje praznika spomina, dobrote in
hvaležnosti.
Letos že peto leto vabljeni v soboto,
6. maja, ob 19.00 v cerkev sv. Martina Laško, na slovesno procesijo,
sveto mašo in skupno praznovanje.
V zadnjem obdobju smo se večkrat
ustavljali ob znamenjih v naši župniji.
Ker ima v laškem svetišču sveti Florjan
tudi svoj oltar in še posebej za namene
procesije tudi poseben kip, se tudi tokrat
ustavimo ob upodobitvah tega svetnika,
ki pogosto zaznamuje gasilske domove
in pročelja hiš zaradi pomenljive vloge
mnogih rodov, ki so se k njemu zatekali
v priprošnji proti požarom. V zvonikih
mnogih cerkva so mu posvečeni tudi
zvonovi z napisano prošnjo, da bi nas
varoval sveti Florjan pred večnim in časnim ognjem (pred peklom in požari).
Florjanovo je za Laško pražupnijo po liturgičnih predpisih kot
obletnica posvetitve, praznik I. reda, tako kot praznik farnega
patrona sv. Martina, ki ga obhajamo jeseni.
Zaradi pomenljivosti praznika za župnijo so naši predniki zelo
slovesno obhajali Florjanovo v vsakem vremenu. O kipu sv.
Florjana, ki smo mu dali častno mesto, se je našla tudi posebna
mizica, ki je bila namenjena za zbiranje darov, na kateri je bil kip
postavljen. Iz zapisa o liturgičnem obhajanju slovesnosti lahko
preberemo: “Kip sv. Florijana se postavi tudi takrat, kadar procesija odpade, če je pa dež, se postavi znotraj cerkve pri vratih.
Le ko je bilo pobiranje prispevkov vezano na dovoljenje, se kip
ni postavil.”
Na dan sv. Florjana je bila leta 1945 nedelja. V Laškem je bila
znova, po strahotnih letih vojne, v slovenskem jeziku pri sveti
maši zapeta slovenska pesem Veš, o Marija. Ta dogodek se je
močno vtisnil v vse takratno občestvo, saj je bilo med pesmijo
slišati tudi glasen jok mnogih faranov, ki jih je dolga leta bolelo
zatiranje materinega jezika in vojne grozote, ki so povzročile
številne človeške žrtve.

Kmalu po drugi svetovni vojni so bile procesije indruge slovesnosti izven svetišča strogo prepovedane. Za najmanjšo kršitev so
bile župnikom naložene visoke denarne kazni in odrejeni zapori.
Po prekinitvi obhajanja Florjanove slovesnosti po drugi svetovni
vojni, smo leta 2013 ta praznik začeli obhajati v nekoliko spremenjeni obliki.
Kdo je bil svetnik Florjan?
Florjan je živel v rimski pokrajini imenovani Noricum (današnja
Avstrija) v tretjem stoletju po Kristusu.
Kristjane so preganjali še posebej v času vladanja cesarjev Dioklecijana in Maximusa. V tem času je bil na obalnem področju
Noricuma za namestnika Aquilinus, ki je po prihodu v Lorch z
veliko vnemo začel “lov” na kristjane. Štirideset jih je ujel in jih
po dolgem mučenju vrgel v temnico. Ko je za to slišal Florjan,
ki je bil v tem času upokojeni glavni častnik v mestu Cetiumu
(danes Zeiselmaur), je pohitel v Lorch in sam priznal, da je kris
ntjan. Za to je izvedel tudi namestnik, ki je takoj od njega zahteval,
da žrtvuje darila rimskim bogovom, kar pa je Florjan odklonil. V
svojem prepričanju so ga mučili in se na koncu odločili, da ga z
mlinskim kamnom okrog vratu z mostu vržejo v reko Enns.
Rokopis s konca IX. stoletja opisuje nekatere podrobnosti v zvezi
s Florjanovo smrtjo. Človek, ki ga je porinil v reko, je oslepel,
reka pa se je ustrašila tega dejanja in ga je izvrgla na skalo, kjer
ga je pričel varovati orel z razprostrtimi krili v obliki križa. Pojavil se je tudi svetnik, ki je neki ženi pokazal, da tam leži truplo.
Ženska je vpregla vole in se odpeljala z vozom do reke in truplo
naložila. V strahu pred neverniki ga je pokrila s slamo in z vejami. Vprežene živali so bile žejne in utrujene od vleke in niso
mogle več vleči voza dalje do mesta pokopa. Na prošnjo ženice
je iz zemlje na površje prodrl studenec, iz katerega še danes teče
voda; napojene živali so truplo odpeljale do mesta, ki ga je svetnik pokazal ženi. Zaradi vse večjega preganjanja kristjanov so ga
pokopali hitro in na skrivaj. Po tem pokopu so se na tem mestu
pričeli dogajati čudeži; iz ljudi so bili tukaj odgnani zli duhovi in
vsak bolan kristjan je na tem mestu občutil olajšanje svojih težav.
Zaprtih štirideset kristjanov pa je umrlo v temnici.
Na mestu njegovega groba, nedaleč od avstrijskega mesta Linz
je od 8. stoletja postvljen “Samostan svetega Florjana”
Ko se je začelo organizirano gasilstvo in ko so začeli ustanavljati prostovoljna gasilska društva v začetku XIX. stoletju so ga
gasilci Evrope sprejeli kot svojega zaščitnika, najbrž zaradi tega,
ker je bil rimski častnik v neki rimski legiji, ki je bila zadolžena za

gašenje požarov, varovanje premoženja, in ker se je kot gasilec
zavzemal za svoje bližnje, ker ni zatajil vere in je hrabro umrl,
da bi rešil druge.
Prav je, da še posebej društva počastite ta dan s svojo prisotnostjo, ki vam je blizu ali osnovna formacija reševanje
človeških stisk. Tudi zavzemanje za ogroženo stvarstvo in
naravo sodi k tej vsebini. S tem sodelujete z ljudmi in naravo v
Laškem in okoliških krajih, ki so nekdaj spadali pod to starodavno pražupnijo.
Vabim vas, da se po svojih močeh udeležite slovesne procesije
in slovesnosti, ki se bo odvijala po vzorcu sedanje velikonočne
procesije po ulicah laškega trga.
K slovesnosti procesije še posebej vabljeni praporščaki s
praporom in spremljevalci v uniformi.Vabljeni tudi predstavniki podružnic z banderami.
Upodobitve svetega Florjana v laški župniji
Med omenjenimi znamenji v laški župniji smo že pisali
o novem zvonu v zvoniku sv Krištofa, posvečenem
svetemu Florjanu, freski na nekdanjem (starem) gasilskem domu ob osnovni šoli Primoža Trubarja, o kipu
sv. Florjana na hiši družine Marka Pavčnika v Spodnji
Rečici. Omenjali smo že stranski oltar v Frančiškovi
kapeli župnijske cerkve in kip za Florjanovo procesijo,
ki se je navadno odvijala prvo nedeljo v maju.
Tokratr vam predstavimo še fotograﬁji dveh upodobitev sv. Florjana. Ena je na
novem gasilskem domu v
Laškem, druga na gasilskem
domu v Spodnji Rečici.
Prav gotovo je še kje na hišah
upodobljen
sv. Florjan,
varuh
in
priprošnjik
pred nevarnostjo ognjenih zubljev, ki tako radi
uničijo domovališča in kruto spremenijo usodo prizadetih.
Hvaležni vam bomo, če nam boste
sporočili o še kakšni upodobitvi tega
svetnika.

