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5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 3.4.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc GOTER, Karel KLEZIN in Štefka LEBIČ
10.30: + Ludvik, starša Marija in Štefan VERBOVŠEK
                + Franc JUVAN
                    spomin na žrtve vseh spolnih zlorab in prošnja za 
                   zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih v Cerkvi
PONEDELJEK,4.4., sv. Izidor Seviljski, škof, cerkv. uč.
7.30: + Vinko ZEME
          + Anika VODIŠEK
          + Ciril DEŽELAK, obl.
TOREK,5.4., sv. Vincencij Ferer, duh., red. ust.
19.00: + Stanislav KLINAR
           + Danica MAČEK
           + Marija KOBLIČ, 30. dan

5. postna kateheza po večerni maši /Matej Pirnat
SREDA, 6.4., sv. Janez Krstnik de la Salle, duh., 
7.30: + Marija in Jožica LASTIČ
          v zahvalo za 70 let življenja
          za duše v vicah
ČETRTEK, 7.4.,  sv. Dionizij, škof.
19.00: + Anton PRIVŠEK (zadušnica)
           + Martin ŠKORJA
          + Dragica ŠUSTER
PETEK, 8.4., sv Valtruda, redovnica, spokornica
7.30: + Jožef KLADNIK
19.00: + Ana KUMBERGER
            + Terezija VIDIC
SOBOTA, 9.4., sv Valtruda, redovnica, spokornica
19.00: + Katarina, 1. obl., Rudolf ZEMLJAK in 
            Janez PUŠNIK
          + Jožefa, obl., Karel PUŠNIK in sorodniki
6. POSTNA, CVETNA NEDELJA, 10.4., blagoslov zelenja
7.00:  živi in + farani
 9.00: + iz družine MEDVEŠEK
10.30: + Silva, obl., in Jože HROVAT
15.00: križev pot k sv. Mihaelu

POSTNE KATEHEZE

Letošnje postne kateheze v Laškem, z naslovom 
Popotna druščina, se odvijajo po torkovih ve-
černih svetih mašah. Vsebina katehez govori o 
»sinodalni Cerkvi«. Kot že več let, izvaja ka-
teheze Matej Pirnat, generalni tajnik škofijske 
Karitas Celje.
Sam izraz synodia izraža popotno druščino, 
tovarišijo, ki potuje skupaj, hodi skupaj, kar je 
prvoten izraz za Cerkev. Hoditi skupaj, pomeni 
hoditi v isto smer, slediti Kristusu. Zadnja, 5, 
kateheza bo prihodnji torek, 5. aprila 2022. 

ŽUPNIJSKI SINODALNI DAN

V mesecu aprila načrtujemo, v duhu aktual-
ne sinode, župnijski sinodalni dan. Doživeli 
ga bomo na poti kot romarji, ki gredo peš iz 
Laškega, preko Šmohorja, v Baziliko Matere 
Božje v Petrovčah, v soboto, 23. aprila 2022. 
Ker se zavedamo, da naše občestvo gradimo 
ljudje različnih sposobnosti in zmožnosti, 
bomo skupaj pripravili pot in vsebino, ki nas 
bo povezovala, preko Sv. Duha, ne glede na 
to, kje in kako se bomo pridružili romanju. 
Na poti bomo povabljeni k iskanju zaklada, s 
katerim bomo nahranili svojega duha, tudi s 
skupno sveto mašo v petrovški baziliki. Cer-
kev smo ljudje, ne le našega domačega žu-
pnijskega občestva, ampak tudi izven njega, 
tako da bomo del poti, iz Šmohorja do Pe-
trovč, prehodili tudi z župljani iz nekaterih 
sosednjih župnij.
Zaradi lažje organizacije in povezovanja ter 
iskanja rešitev, da romanje približamo vsako-
mur, ki se ga želi udeležiti, vas vabimo, da 
se čim prej prijavite v zakristiji domače cer-
kve. Podrobnejše informacije pa bodo sledile 
v dneh po Veliki noči.

Dobri Bog, oče vseh ljudi,
v času velike stiske v naši domovini in po svetu izbi-

ramo može in žene, 
ki bodo nosili bremena odgovornosti

pri delu za pravičnost, 
varnost in mir med nami in v svetu.

Zahtevno pot bomo zmogli v sodelovanju in 
z močjo tvojega Duha.

On nas utrjuje v tvoji ljubezni in skrbi za vse ljudi.
Naj omehča naša srca, da

 bomo premagovali prepire in razdore ter spoštovali 
tvojo podobo v vsakem človeku.

Jezus, Božji Sin!
Ti si se na križu daroval za vsakega izmed nas,

da nas vse osvobodiš spon in grehov ter nam podariš 
zgled svoje darujoče ljubezni.

Podari izvoljenim pogum, moč, poštenost in nesebič-
nost pri delu za blagor domovine. 

Usliši, dobri Oče, priprošnje Marije Pomočnice,
naše tolažnice, ter vseh naših zavetnikov!

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
(Slovenska škofovska konferenca)



»Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Go-
spod« (Jer 29,11)

Plenum na področju dobrodelnosti Škofijske Kari-
tas Celje je potekal 1. aprila, pod geslom Jeremije-
vih besed izraelskemu ljudstvu v desetletjih žalo-
stnega stanja življenja v begunskih razmerah.
To geslo me je spremljalo ob jutranjih vzponih na 
Hum, ko sem pred Gospoda prinašal vse naše delo, 
naše stiske, še nezaceljene rane, ki jih je povzroči-
la pandemija, nenadno prekinjena s še večjimi in 
drastičnimi usodami beguncev iz Ukrajine. Stisko 
beguncev, ki jo opisuje Jeremija v svojem pismu iz-
gnancem njegovega časa, z mnogimi podobnostmi 
prepoznavamo v našem vsakdanjiku, zato smo to-
liko močneje zaznamovani s poslanstvom in udeja-
njanjem ljubezni do bližnjega. Jeremijeva napoved 
sedmih desetletij izgnanstva pa prežarja upanje na 
Božjo rešitev Gospoda, ki blagoslavlja naša pota, 
usmerja naše načrte in krepi našo pripravljenost, da 
v trenutkih nemoči ne omagamo.

Odločitev, da grem na pot na goro, primerjam 
z odločitvijo za delati dobro. Premagati moram 
udobje doline, sprejeti potreben napor za vzpon, 
da sem na vrhu deležen milosti preraščanja samega 
sebe.
Tako je tudi z našo odločitvijo za delati dobro; v la-
stnem soočanju z raznimi izzivi vsakdana ni lahko s 
srcem pristopati in pomagati drugim. Na razpolago 
nam je pestra paleta izgovorov kot: ljudje so si sami 
krivi za stisko, v kateri so se znašli, potrebno je, da 
se oni spremenijo in ne mi sami, ki smo dobri, tudi 
takrat, ko sočutje in empatijo zavestno potisnemo v 
ozadje našega zavedanja, čutenja ipd.
Potrebno je stopiti iz naše cone udobja- zapustiti 
dolino in sprejeti napor, ki se odraža v naši skro-
mnosti, zavedanju lastne majhnosti in nemoči v 
določenih situacijah, v katere vstopamo, empatiji, 

Dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v 
Cerkvi in družbi v Sloveniji

Škofje so na 30. seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 18. 
oktobra 2021, sklenili, da bo na tiho nedeljo, 3. aprila 
2022, potekal dan molitve in sprave za žrtve spolnih 
zlorab v Cerkvi in družbi v Sloveniji. S spletno stranjo 
(https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-sloven-
skem) za zaščito otrok in proti spolnemu nasilju, želijo 
na pregleden način predstaviti občutljivo vprašanje ter 
do sedaj opravljeno delo. Katoliška Cerkev je v zadnjem 
desetletju uvedla ničelno toleranco do storilcev in začela 
sistematično urejati zadeve na tem področju. V prime-
ru suma zoper storilca se uvajajo previdnostni ukrepi 
ter transparentno in tesno sodelujejo z vsemi državnimi 
organi. Pri vseh svetih mašah 
tihe nedelje bomo molili na-
slednjo molitev:
                      Nebeški Oče, 
ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za naj-
manjše in najbolj ranljive,
Tebi izročamo življenja številnih otrok in ranljivih odra-
slih, ki so bili spolno zlorabljeni in katerih zaupanje in 
nedolžnost sta bili uničeni.
Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti 
odgovornost za toliko zlomljenih življenj. 
Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli ra-
zumevanje in podporo, da bi se s pomočjo Tvoje milosti 
zacelile njihove rane in da bi znova našli mir. 
To Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem 
Sinu, ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v 
občestvu Svetega Duha, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
V celjski škofiji je ta nedelja še posebej izbrana v La-
škem, saj je tukaj Urad Škofije Celje za sprejemanje 
prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab, ki ima se-
dež na naslovu Odvetnik Pavel Teršek, Mestna ulica 
2, 3270 Laško. Več najdeta na spletni strani škofije 
Celje: https://skofija-celje.si/zascita-otrok-in-ranljivih-
-odraslih-v-cerkvi/ 

sočutju, molitvi za potrebe in stiske drugih ter kon-
kretni pomoči drugim, ki jih sprejmemo kot edin-
stvena in celovita bitja, ki jih ni potrebno spremi-
njati, ampak sprejeti v njihovi resničnosti ter jim 
pomagati.

Odločitev za delati dobro je hoja na goro, je pot odpiranja 
neznanemu, dru-
gačnemu, spre-
jemanje do sedaj 
nesprejemljivega, 
morda pretežke-
ga, morda stra-
šljivega, je proces 
ter rast nečesa v in 
okoli nas.
Ves ta napor in z 
njim povezano 
dogajanje vzbudi 
v nas vse, kar je 
dobro, Božje, ple-
menito in sveto. 
Le z dobrimi deli, 

ožarjenimi z molitvijo, lahko presegamo
samega sebe in postajamo to, kar ima Gospod z nami v načrtu. 

Ne glede na to, kje je blagoslov izrečen, samo, da je 
po Gospodovem navdihu, naj se dviga roka v blago-
slov nad vsem opravljenim, doživetim, načrtovanim 
in uresničenim. 

KARITASOVA POSTNA  AKCIJA
Vsem, ki bi želeli, na način ZBIRANJA HRANE, poma-
gati ljudem v stiski, sporočamo, da bomo v času od NE-
DELJE 3. APRILA do NEDELJE 24. APRILA omogočili 
prostor ( kartonski zaboj) v Antonovi kapeli, kjer lahko od-
date svoj dar. 
Darovati je mogoče tudi gotovino v pripravljen zabojček. 
Na letošnjo CVETNO soboto in nedeljo bomo sodelavci 
Karitas za prostovoljni dar delili zopet oljčne vejice. 
Želimo vam milosti poln postni čas.


