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33. NEDELJA MED LETOM, 13.11, Martinova n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože TERŠEK, obl., žena Marija, sin Jože in Rok 
10.30: + Terezija VIDIC 
PONEDELJEK, 14.11., sv. Nikolaj Tavelć, muč.
 7.30: v zahvalo za zdravje vnukov
         + za zdravje in duševni mir
          + Stanislav HRIBERŠEK
TOREK, 15.11., sv. Albert Veliki, škof, c. uč.
18.00: + mož Stane, bratje Marjan, Jože, Tone ROZMAN
           + starši PUŠNIK, Franc, Neža, + PUŠNIKOVI in
               KOLARJEVI
           + starši Franc, 23. obl., Ivanka, 8. obl., LIPOVŠEK, Zvonko 
               PLAHUTA, 5. obl., Alojz OVČAR, 44. obl., in stari starši
SREDA, 16.11., sv. Gertruda (Jedrt), devica, redov. 
7.30:  vsi + MLAKAR, TERBOVC, in pozabljene 
           duše v vicah 
         + Martin PEGANC, osm.
         + Miroslav ŠRAJ
ČETRTEK, 17.11., sv. Elizabeta Ogrska, red
18.00: + Ivan, Angela VORINA
           + Albert, Franc, Zdenka, Bojana
            + Dragica ŠUSTER
PETEK, 18.11., Posvet. bazilik. sv. Petra in Pavla
7.30:  + Alojzij GOLOUH
18.00: + Ivana in Franc KOVAČIČ
            + Jože PINTER (Tevče), 1. obl.
SOBOTA, 19.11., sv. Matilda, red, mistikinja
18.00:  + Antonija HABOT, 20. obl., in Dragotin LONČAR
             + stari starši in starši DERGAN in 
          LAPORNIKOVI
NEDELJA, 20.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
7.00: živi in + farani
9.00: + Engelberta, Jurij OJSTERŠEK
10.30: + Anton TERŠEK, obl., žena in starši
            + Marija PEČNIK, 8. dan

POGOVORNA SKUPINA ZA ŽALUJOČE
Sočutje

 je edina roka, 
ki se z ljubeznijo dotika človeškega srca, 

ne da bi ga pri tem ranila ali zlomila.
Še več, 

ko je ranjeno, ga pozdravi, ko je zlomljeno, ga 
zaceli.

Pogovorna skupina je
-namenjena vsem odraslim žalujočim, ne glede na 
pretečeni čas po izgubi bližnjega; -varno in podporno 
okolje za vse, ki se soočajo z bolečino izgube, s katero 
stopajo po poti življenja na sebi lasten in edinstven način;
-kraj slišanih ali podeljenih osebnih zgodb, ki pomaga-
jo spoznavati različne izraze žalovanja-doživljanja in 

občutja, ki so povezana s smrt-
jo bližnjega,
-čas, ko se dotaknemo strahu, 
ki ga s seboj nosi soočanje z 
lastno minljivostjo.

VSAK 3. ČETRTEK V 
MESECU,
(od novembra do aprila), 
po večerni maši v LAŠKI 
ŽUPNIJSKI KNJIŽNICI. 

-------------------------------

V pripravi na obhajanje Martinovega ste se mnogi s svojim 
delom vključili in koordinirali, da so slovesnosti potekale 
ubrano in doživeto. Poskrbeli ste tudi za druženje po sveti 
maši na Martinovo in pripravili mnoge stvari za praznovanje 
zakoncev jubilantov. Naj vam bo Gospod bogat plačnik.

-------------------------------

V primeru, da je mašnih namenov različnih darovalcev več, 
kot je zbranih duhovnikov ob oltarju, se mašni nameni NE 
združujejo, ampak se, po predhodnem dogovoru z daroval-
cem, oznanjeni mašni namen odda naprej drugemu duhovni-
ku v maševanje. 
Od avgusta 2022 dalje znaša mašni dar (intencija) 23€.

MARTINOVA SOBOTA v naši župniji v znamenju 
ZAKONSKE LJUBEZNI, zaradi katere se dve celo-
viti osebi, ki sta bili poklicani k življenju iz Ljubezni in 
zaradi nje, izročita ena drugi v zaupanju, da se bosta, 

kljub vsemu (kar življenje prinaša na skupno pot), 
razvijala in rasla, kot posameznika in kot celota, da 

se bosta brusila v odnosu, v katerem si bosta dovolila 
biti resnična, iskrena, zaupljiva...ranljiva, v veri, da 
nikoli nista sama, če je med njima Ljubezen, ki je

 ŽIVLJENJE, ki nikoli ne mine. (Petra Kolšek)



HVALA TI BOG, ZA BOGASTVO NAŠEGA 
ŽUPNIJSKEGA OBČESTVA

»Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar na-
mesto mene ne more noben drug in da v svetu po-
stanem to, kar ne more postati nihče drug.« (John 
Henry Newman)
Kot človek in kristjan je vsakdo poklican, da da-
rove, talente, ki mu jih je dal Bog, odkrije in ople-
meniti ter jih da na voljo v dobro vseh. »Kristjan je 
človek, ki se zaveda, da v vsakem primeru najprej 
živi od obdarovanosti; da torej more vsaka pravič-
nost obstajati le v tem, da je tudi sam obdarovanec-
-enak beraču, ki je hvaležen za prejete stvari in jih 
velikodušno deli naprej.« (Joseph Ratzinger) Stvarnik 
nas je ustvaril, da si z delom med seboj pomagamo 
in se spopolnjujemo v dobrem. Saj »kadar človek 
stori dobro delo, ne da bi mu bilo treba, se Bog ozre 
navzdol, se nasmehne in pravi: »Že samo za ta tre-
nutek je bilo vredno ustvariti svet.« (Talmud) »Dobro-
ta je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor po-
slušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru 
in sreče.« (Anton Trstenjak)

Kakor so v človeškem telesu udje med seboj pove-
zani in ima vsak ud svojo enkratno, nenadomestlji-
vo vlogo, tako je tudi v življenju Cerkve. Cerkev, 
kot živo občestvo, je odprt prostor za medsebojno 
dogovarjanje in sodelovanje. V duhu aktualne si-
node, ki nas vzpodbuja k skupnemu romanju, kjer 
si bomo s svojo stanovitnostjo pridobili svoje ži-
vljenje, kot smo brali v današnjem evangeliju (Lk 
21,9), se moramo kot člani našega živega občestva 
zavedati mamljive pasti samoumevnosti, ki na 
eni strani zvabi in ujame najbolj aktivne posame-
znike ter skupine v občestvu, na drugi strani pa ti-
ste, ki bi sicer želeli sodelovati ali pomagati, ven-
dar se »modro« postavijo na stran z besedami »saj 
jih je dovolj…ne potrebujejo še mene, pa čeprav 
vem, znam, zmorem, hočem…«. Samoumevnost 

na dolgi rok ne daje življenja župnijskemu ob-
čestvu, ampak pripomore k njegovemu usihanju, 
zato je potrebno na utečene-samoumevne dogodke, 
skupine, dejanja, ki jih v laški župniji ni malo, gle-
dati vedno znova kot nekdo, ki je stopil v našo veli-
ko družino, prvikrat, potrebno je misliti ne kot jaz, 
ampak kot mi (naše občestvo, naša družina), ki se ne 
zaključi pri maši, ki nas dobrohotno povezuje, am-
pak pri odnosu, ki ga gradimo tudi izven cerkvenih 
zidov.
V župniji Laško imamo nešteto udov-skupin, ki gra-
dijo živo telo župnije. Glede na potrebe in darove, 
ki jih župljani premoremo, iz leta v leto oblikujemo, 
preoblikujemo in nadgrajujemo delovanje vsake 
skupine, hkrati pa s povezovanjem odpiramo prostor 
za medsebojno sodelovanje in podpiranje.       (PK)

»Kakor nekdaj pri osemnajstih letih, tako tudi da-
nes, ko jih imam šestdeset, priznavam, da moram 
spoznati smisel tega življenja samo v HVALEŽNO-
STI za čudež bivanja, v radosti življenja in v ljubezni 
do soljudi.« (Ernst Ginsburg)

V vencu zahvale za dar življenja občestva, naj sa-
dovi zemlje povežejo prav vse. V kruhu in sadovih 
vas vidim: duhovnika sodelavca, ključarje, ŽPS, 
GS, pevce, ministrante, katehistinje, bralce Božje 
besede, zakristane, Župnijsko Karitas, izredne de-
livce obhajila, molivke rožnega venca, darovalce 
svetih maš, skupino krasilk cerkve in podružnic, žu-
pnijsko gospodinjo, kosce zelenice, jasličarje, odbor 
Martinove lilije, dobrotnike kuhinje, molivce nočnih 
adoracij prvih sobot, častilce srca Jezusovega prvih 
petkov, animatorje mladih, Vero in luč, zakonske 
skupine, skupino za žalujoče in še in še. Na naši sku-
pni poti naj nas Jezus, molivec prečutih noči, vodi 
v rasti na poti k Očetu. Prosimo te, da ostaneš blizu 
nas in sprejmeš mojo zahvalo. Podeli nam  stanovi-
tnost, ko vsakdanjik dneva ali noči prinese bolečine 

in preizkušnje. Naj se ne razbije naša prstena po-
soda, ko zavija veter obupa, črno nebo skrbi, mraz 
razočaranj, vznemirjanje temé smrtnega strahu. 
Čuteča, sočutna in hvaležna srca potrebujemo. 
Po vzoru Tvoje daritve, naj bomo deležni milosti 
svetih zakramentov, tihih in nepoznanih žrtev bol-
nikov, trpečih in vseh, ki jim strežejo. Blagoslovi 
naša spoznanja, delo, molitve, ves naš čas. 

V dneh svetega Martina se še posebej zahvalimo 
tudi poimensko. Kovidni čas nas je pri tem one-
mogočal. Tokrat pa smo najprej hvaležni, da se 
zmoremo ponovno nemoteno družiti pri bogosluž-
ju pod okriljem župnijskega zavetnika in povdariti  
zahvale:
Mariji ZEMLJIČ za predano delo na področju žu-
pnijske Karitas, 
Frančiški MEDVED za predano vodenje molitve 
rožnega venca,
Brigiti KOVAČ za predano delo na področju ka-
teheze, 
Tereziji VODIŠEK za predano delo na področju 
kateheze
Štefki ALEŠ za predano pomoč urejanja svetišča 
in okolice,
Marici  TERBOVC za predano pomoč urejanja 
svetišča in okolice,
zakoncema Damjanu in Petri KOLŠEK za preda-
no vsestransko sodelovanje v sinodalnem dogaja-
nju in na področju fotografije,
Boži HEREK, za predano delo na področju 
promocije nadžupnije v medijih.
Vse letošnje podeljene zahvale za zavzeto pomoč 
pri oblikovanju občestva laške nadžupnije se pri-
družujejo že podeljenim v prejšnjih letih. Najlep-
ša zahvala vsem, ki se čutite doma pod okriljem 
svetega Martina, da smo zapisani v Božjem srcu 
in da se trudimo živeti v harmoniji z Bogom in 
bližnjimi. 


