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31. NEDELJA MED LETOM, 30.10.
7.00: živi in + farani
9.00: zahvala za 85 let , + Avgust TERŠEK in sorodniki
             +  Anica OJSTERŠEK
10.30: + Pavle URANKAR
PONEDELJEK, 31.10., sv.Volbenk (Bolfenk), škof
7.30: +Jože, obl., in Justina ter vsi + iz druž.BALOH
        + duhovnik Janez BELEJ, 30. obl.
         + Majda HRASTNIK, Ivan in HRASTNIKOVI
TOREK, 1.11., VSI SVETI
7.00: živi in + farani
9.00: + žrtve medvojnega in povojnega nasilja 
         + Mihael JAKOPIČ
10.30: + iz družine ZALOKAR in KRAJNIK
14.00: večernice v cerkvi sv. Martina 
15.30: blagoslov pokopališča 
18.00: molitev treh delov rožnega venca
SREDA, 2.11., Spomin vernih rajnih
7.30: + Janko DEŽELAK, obl., in sorodniki
         + Jožef KLINAR
18.00: + Jože BALOH, obl., žena Justina in vsi BALOHOVI 
                     + Drago VODIŠEK, obl.
ČETRTEK, 3.11., sv. Viktorin Ptujski, škof, mučenec
18.00: za pravo pot otrok
+ Franc, Angela ŠANCA, Franci BRAČKO in njihovi starši
               + Karli KRAŠOVEC
PETEK, 4.11., sv. Karel Boromejski, škof
7.30: živi in + iz družin PADEŽNIK, ŽVEGLIČ in NOVAK
18.00: + Karl ŠTRAUS
            + Stane DEŽAN
SOBOTA, 5.11., sv. Zaharija in Elizabeta, starši Jan. Krstnika
18.00: + Olga MAČEK
           + Veronika ZORKO //  češč. Najsvetejšega
32. NEDELJA MED LETOM, 6.11., zahvalna n.
 7.00: živi in + farani
 9.00:  +Karolina in Martin BELEJ ter Ciril
 10.30: + Stanislava STARC

ČLANI ŽPS-ja  nadžupnije Laško, v obdobju 2022-2025

S hvaležnostjo v srcu smo preštevali glasovnice in 
glasove, saj smo s tem dejanjem kot župnija dali 
signale o živosti župnijskega občestva starodavne 
laške nadžupnije. En velik Bog-lonaj vsem, ki ste 
bili pripravljeni, da zastopate s svojo osebnostjo 
vaše bližnje v neposredni okolici ali v skupini, ki 
se udejstvuje v župniji. Čeprav smo v naglici ži-
vljenja neštetokrat obremenjeni s pomanjkanjem 
časa za takšne dejavnosti, je vendar naše skupno 
dobro na vaši lestvici vrednot tako visoko, da niste 
odklonili povabila in ste pripravljeni sodelovati. 
V dneh, ko večkrat poslušam žalostne ugototvitve 
nekaterih župnikov z besedami: »nimam ljudi, ne 
želijo se izpostaviti,...«, sem vam toliko bolj hva-
ležen za vašo pripravljenost in sodelovanje na tej 
poti, ki jo še na poseben način zaznamuje sinoda. 
Novi člani ŽPS-ja ste:
CVERLE Dragica (Radoblje), voditeljica Župnijske Karitas,
DEŽELAK Anastazija (Trojno),
HRASTNIK Martin (Stopce), povezava za petje pri bogoslužju
KLEZIN Lili (Ojstro),
KOLŠEK Damjan, Petra,(Tevče), pastorala zakonskih skupin
KRAŠOVEC Jožica (Cesta v Debro),
OJSTERŠEK Lidija Stanka (Strmca),
PEGANC Zinka (Lahomšek),
SLAPŠAK Matija, (Padež) predstavnik mladih
TERBOVC Marica (Rečica),
TUŠEK Tanja (Radoblje),
ULAGA Ciril Damijan (Rifengozd),
ULAGA Tanja (Strmca),
VODIŠEK Luka (Stopce),
VODIŠEK Terezija (Stopce), predstavnica katehistinj,
ZEME Marko (Marija Gradec),
ZEME Tomi (Stopce), izredni delivci obhajila,

Prvo letošnje srečanje ŽPS-ja, v novem sestavu, bo v 
četrtek, 3. 11. 2022, po večerni maši, ob 18.30. (RM)

Vsi sveti – praznik, ki nas povezuje z večnostjo

Na spletni strani Slovenske škofovske kon-
ference o prazniku vseh svetih piše: “To je 
slovesni godovni dan naših dragih, v Kri-
stusu starejših bratov in sester, ki so dober 
boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili 
(prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizreklji-
vem in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s 
svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo 
kako priti do zmage ter nas podpirajo s 

svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo 
naši slabosti.”

Na praznik vseh svetih se torej ljubeče 
spominjamo vseh naših rajnih, ki se že 

veselijo v večni Božji svetlobi. V molitvi 
se jim priporočimo tudi sami, naj pri Bogu 
posredujejo za naše slabosti in šibkosti, da 
se jim bomo nekoč, ko bo umrlo naše umr-

ljivo telo, pridružili tudi mi. (Aleteia)



MINLJIVOST NA PRAGU VEČNOSTI

»Vera ni luč, ki prežene vsako našo temo,
ampak svetilka, ki vodi naše korake ponoči

in to zadostuje za pot.« (papež Frančišek)

Če tudi je naš le trenutek, smo vsi, ki smo rojeni iz Lju-
bezni, ustvarjeni in povabljeni, da smo več kot trenutek 
v izgorevanju življenja in širjenju svetlobe novega dne. 
Kajti »Bog je človeka ustvaril za neminljivost in ga na-
redil za podobo svojega lastnega bitja.« (Mdr 2,23)

V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika je minlji-
vost definirana kot »dejstvo, da kaj v določenem času 
preneha obstajati«. Ob rojstvu novega življenja-člo-
veka se nihče ne sprašuje o njegovem roku trajanja; o 
določenem času, ki je, predvsem v tehničnem svetu, 
preračunan, izmerjen ter določen napravam, aparatom, 
strojem…stvarem, v katere Bog ni dahnil življenjskega 
diha, tako kot je to storil nam ljudem, da smo postali 
žive duše (prim. 1Mz 2,7). A vendar je v vsakem rojstvu 
posejano seme smrti; neumrljiva duša prebiva v umrlji-
vem-minljivem telesu in samo vprašanje časa je, kdaj 
bo doseglo svoj konec.
Kristjani nismo ustvarjeni za konec, za temò, za nič. 
Naše telo je tempelj Svetega Duha, ki je v nas in je 
od Boga (1Kor 6,19), ki je Ljubezen. »Svetopisemska 
modrost nam razodeva Božjo ljubezen kot tisto, ki je 
sposobna rešiti človekovo življenje pred hiranjem in 
smrtjo. Ljubezen je sposobna narediti iz življenja dar, 
darovano življenje pa ostane, tudi če umre.« (p. Rupnik) 
»Kajti ljubiš vse, kar je…Gospod, ljubitelj življenja. 
Tvoj neminljivi duh je namreč v vsem,« kot smo danes 
brali v prvem berilu (Mdr 11,22-12,2).

Praznični dnevi prvega novembra so pred vrati in naše 
misli se, pogosteje kot med letom, ustavljajo ob smrti, 
ki nam je odvzela ljubljene ljudi in ob naši lastni min-
ljivosti-o dokončnosti, ki jo naš razum lahko dojame. 
Strah pred lastnim koncem in odvzeta priložnost tako 
željene, a nikoli več izpolnjene fizične bližine nam ve-

dno znova odpira rane izgube ter nas dela nemočne, 
žalostne. Brez-UP-ne?

Pred dobrim letom dni je v polnost vsakdana naše dru-
žine, kot strela iz jasnega, zarezala bolezen, ki je nikoli 
nismo, ne pričakovali in ne slutili. Spodnesla nam je tla 
pod nogami in v nas zasejala strah, bolečino ter nemoč. 
Dokončnost in krhkost življenja je visela nad nami vsa-
ko minuto, zato smo, za vsak še en dan, pokleknili v za-
hvalo Njemu, ki nas je v tej preizkušnji nenehno nosil 
v naročju in nam vlival upanje: »Jaz sem z vami vse dni 
do konca sveta.« (Mt 28,20) Mislili smo, da nam bo strah 
razjedel naš um in srce, a z molitvijo ter s služenjem 
drug drugemu v vsakdanu preizkušnje, smo strah odri-
nili na stran in bili hvaležni, tudi za ta bridek križev pot, 
ki smo ga hodili skupaj z njo, ki je s svojo boleznijo 
še bolj okrepila ljubezen med nami. Kljub neizogibni 
smrti ali bolje rečeno, ravno zaradi nje same, smo se 
odločili za ŽIVLJENJE; izstopili smo iz avtoceste na 
stezico, kjer nismo jokali, ko nas je ranilo ostro trnje, 
ki je raslo ob njej, kjer nismo tekli proti cilju, ampak 
stopicljali, včasih tudi na mestu, samo da bi zadržali 
še en dan in kjer se nismo ustavili ter obupali, ko se je 
stezica vzpenjala po klancu navzgor. Tisto noč, ko nam 
je telesna smrt vzela polnost našega vsakdana in strah 
pred dokončnostjo ter nam okrepila našo žalost in bo-
lečino, nam je bila dana neopisljiva milost neskončne 
Ljubezni, v kateri smo bili poklicani k življenju; na nas 
se je razlila spokojno čutenje topline, miru in ljubezni, 
ki je dana vsem, ki verjamemo, da Ljubezen nikoli ne 
umre in z njo tudi ne upanje, saj kot pravi Jezus: «Jaz 
sem vstajenje in življenje. Kdor veruje v mene, bo živel, 
tudi če umrje; in kdor koli živi in veruje v mene, veko-
maj ne bo umrl.« (Jn 11,25-26)

A vendar, ko izgubimo nekoga, s katerim smo stkali 
edinstveno in neprecenljivo vez, ki je tudi smrt ne more 
pretrgati, se soočamo s temò praznine, ki je nihče in 
nič ne more zapolniti, pa naj se še tako prizadevamo. 
»Praznina, ki jo povzroča smrt, je namreč v našem ži-

vljenju edini prostor, ki nam pove, da je naše upanje 
močnejše in pomembnejše od vseh naših moči in spo-
sobnosti. In za upanje se človek odloči še-le tedaj, ko 
nima več česa prijeti. Ko v njegovem življenju zazeva 
praznina, ki je ni mogoče napolniti. Še-le, ko mora 
človek viseti v nečem nedoločenem, se prepusti. Zau-
pa. Veruje. Zato praznino ljudje potrebujemo. Ker je 
prav naša praznina, ko v njej iščemo, kričimo in zah-
tevamo odgovorov, prostor našega iskanja Boga in 
zato prostor našega vstajenja. Saj Bog “ni Bog mr-
tvih, ampak živih, kajti v njemu vsi živijo” (Lk 20,38).« 
(Marko Rijavec)
In ta Bog nas čaka tudi v domačem svetišču, kjer brez 
besed, v sočutju in z molitvijo tolažimo drug druge-
ga in se spominjamo vseh, od katerih smo se morali, 
na poti življenja, posloviti, a le za trenutek na stezici 
upanja, ki pelje tja gor v nebo, v večno Ljubezen-
-Življenje, ki nikoli ne mine.                               (PK)
----------------------------------------------------------------

SPOŠTOVANO  OBČESTVO NAŠE ŽUPNIJE

Pred nami je vsebinsko zelo bogat mesec: Vsi sveti,  
zahvalna nedelja,  Martinova nedelja,  nedelja Kari-
tas… Župnijska Karitas vas tokrat nagovarja k DO-
BRODELNOSTI na ZAHVALNO NEDELJO  pod 
že znanim geslom: » PODARI UPANJE«.

Na to nedeljo bomo zbirali vaše darove v material-
ni in denarni obliki v ANTONOVI KAPELI, kjer bo 
pripravljen ustrezni prostor. Naj bo to naša zahvala za 
vso dobroto, ki smo jo bili deležni v tem letu.

Letos imamo v tem času zelo osiromašene police z 
živili kot so: olje, sladkor, mleko in vseh vrst konzerv. 
Potrebovali bi tudi  krompir. Želimo obnoviti zaloge 
za zimske mesece, ko bo stiska največja . 

Do sedaj smo uspeli, z vašo pomočjo, pomagati iz sti-
ske prenekateri družini in posamezniku. Bodimo tudi  
tokrat sočutni  in ne obsojajmo tistih, ki nas prosijo 
pomoči.                               Župnijska Karitas Laško


