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7. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.5 
7.00: živi in + farani
9.00: + Ivan, Jožica ULAGA
10.30: + Jože Antonija, Zdenko, Anton KOČAR in Štefan 
              GORIŠEK
PONEDELJEK, 30.5., sv. Kancij in drugi oglejski muč.
7.30: + Anton OJSTERŠEK, starši, brat Janez
         + Matej KRISTANŠEK, obl.
19.00: Stanislav KLINAR
TOREK, 31.5., Obiskanje Device Marije
19.00:  + Franc RAJH in vsi + iz družine RAJH
             + Anica OJSTERŠEK
SREDA, 1.6., sv. Justin, mučenec
7.30: v zahvalo za vse milosti in preizkušnje
          + Miroslav ŠRAJ
             + Jože KOS
ČETRTEK, 2.6., .sv. Marcelin in Peter, mučenca
19.00: +  Justina ŠKORJA, 90 obl. rojstva
           + Alojzij SLAPŠAK, 90 obl. rojstva
PETEK, 3.6., sv. Karl Lwanga in drugi ugand. mučenci
7.30: v čast in zmago Marijinemu BS in po namenu
19.00: + Dragica ŠUSTER 
              + Marija GRAČNER
SOBOTA, 4.6., sv. Kvirin iz Siska, škof, mučenec       
19.00:  + Izidor, Angela BELEJ, obl.
               + Angela DERMOTA, obl., in + družina DERMOTA
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
BINKOŠTI, 5.6.
7.00: živi in + farani
9.00: + Rozalija ULAGA
10.30: + duhovnik Jože BERGINC, 3. obl.
            +  duhovnik Marjan ROZMAN
PONEDELJEK,6.6.., sv. Marija, Mati Cerkve
7.00: + Anika VODIŠEK
10.30: sv. Mihael: + Marija KOBLIČ
19.00: v zahvalo 
            + Irmina TERŠEK

TOREK, 7.6., sv. Norbert, škof, redovni ustanovitelj
19.00:  +  Martin ŠKORJA
             + Katarina ZEMLJAK
             + Franc JURKOŠEK
SREDA, 8.6., sv. Medard, škof
7.30: + Jože LAPORNIK, obl. starši Alojz in Marjeta 
          + Stanislav HRIBERŠEK
            + Oto OJSTERŠEK
ČETRTEK, 9.6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
19.00: + Zofijo CENTRIH, 30. dan
          + Ana KUMBERGER
             + Franc MAČEK
PETEK, 10.6., sv. Bogumil Poljski, škof
7.30: za duše v vicah
19.00: + Jože TERŠEK
              + Martin HRASTNIK
SOBOTA, 11.6., sv. Barnaba, apostole      kvatre
19.00: + Rozalija TOVORNIK, 1. obl.
           + starši Marija, Ferdinand PILIH, brat Nandek 
           in nečak Vojko
SVETA TROJICA, 12.6.   
7.00:  živi in + farani
9.00: + družine GUČEK, starši, bratje in sestre KRIČAJ
10.30 + Ferdinand PAJK in v zahvalo
           + Vera ŠRAJ, 2. obl. in možć Mirko

Zahvala za krašenje v maju vasem Harje, Lahomno 
in Stopce.V juniju čisti in krasi mesto Laško.

Mesec maj se poslavlja
Se tudi vam dogajajo občutki, da se kakšen mesec šele 
začne in že ga zmanjka? Z vami delim občutke, da 
niso vsi meseci, četudi imajo isto število koledarskih 
dni, enako dolgi. Čeprav si dopovedujem, da je vse 
to čutenje odvisno od tega, koliko neodložljivih stvari 
skušamo izživeti v nekem obdobju, bi vseeno zapisal, 
da se ob koncu maja vsako leto zamislim, da ga bom 
v prihodnje znal bolj sproščeno živeti. Še sreča, da se 
upanje vedno znova vrača in osrečuje. (RM)

»Sveti Oče, ne prosim samo 
za té, ampak tudi za tiste, ki 
bodo po njihovi besedi vero-
vali vame: da bi bili vsi eno, 

kakor si ti, Oče, v meni in 
jaz v tebi,... (Jn 17, 20-21)

V soboto, 4. junija ob 19.00, je zaključek veroučnega 
leta s sveto mašo in podelitev spričeval.



Ljubezen do branja in knjiga Sončna cesta – 
avtor Francesco LORENZI

Za knjižne molje nobena knjiga ni poseben izziv, razen 
če ti je podarjena – takrat te daje radovednost po preje-
tem, ki vleče, dokler nisi na zadnji strani, hkrati pa se 
zaradi vsebine knjige ves čas v sebi odkrito sprašuješ, 
če bi mogoče izbiro vsebin in knjig naslednjič prepu-
ščal kar darovalcu, ker očitno bolje ve, kaj ti sede, kot 
kdaj ti sam. In tako je bilo s Sončno cesto.

Bogata vsebina o izkušnji izgubljene vere, ki jo je 
izbrisal blišč odrskih luči, ponočevanja in odvisnosti 
glasbenikov, ki so v začetku knjige sestavljali roko-
vsko skupino Sun Eats Hours, in o avtorju knjige Fran-
cescu Lorenci, ti ne pusti, da bi knjigo zaprl, dokler ne 
prideš do konca ter z njim in v sebi začutiš prerojenje. 

Francesco Lorenci pove,  kako sta se mu v trenutku 
uspeha rokovske skupine Sun Eats Hours, uprla duša 
in telo, ter ni zmogel dalje po poti uspeha, ki jo je imel 
s svojo takratno glasbeno skupino. Po dveh letih vsa-
kodnevnega nastopanja, se je po zadnjem koncertu 
počutil ohromljenega in v krizi. »Kadar smo preveč 
zatopljeni v vsakdanja opravila in skrbi, smo v nevar-
nosti, da bi pozabili na glavni razlog svojega bivanja 
na zemlji: da bi razvijali in uporabljali talente, ki so 
nam bili dani.« V trenutku je ugotovil, da jih skupaj 
drži samo igranje. 

Umaknil se je domov, k staršema. Oče ga je vzpod-
budil, da je začel ponovno razmišljati, kaj si potiho-
ma želi v svoji globini. Ugotovil je, da si želi glasbene 
hiše, kjer bo ustvarjal, hkrati pa je, za namen ustvar-
janja globokega odnosa s sabo, začel pisati spomine. 
Njegova stalnica v življenju je ostala povezanost z oče-
tom in mamo. Mama ga je nek večer, ko je ugotovil, 
da mu odpade sestanek z znancem, predlagala, da se v 
Župniji Sv. Sebastijana udeleži »Tečaja Evangelizacije 
– Janezova hoja za Jezusom: Pridi in poglej!« Zavedal 

se je, da že dolgo ni bil pri maši. Po pregovarjanju si je 
bil pripravljen dati priložnost in odšel na srečanje. Dota-
knilo se ga je pristno veselje in toplina v odnosih priso-
tnih. Pričevanja, ki jih je poslušal, so razgalila površnost 
njegovih prepričanj in predsodkov do župnije ter ljudi, 
ki so bili z njo povezani. Po srečanjih je bil pretresen. 
Potreboval je samoto, da vse to prežveči. Odločil se je, 
da bo prebral Evangelije. To je v njem vzbudilo moč-
no željo po vzpostavitvi stika in dialoga z Gospodom.  
»Nočem več živeti brez spoznanja Resnice. Ne morem 
še naprej živeti kakor svet, ki te ni prepoznal, čeprav si 
ga ustvaril.« »Potrebujem resnico. Potrebujem svetlo-
bo. Spet bi rad slišal, razumel, živel, ljubil…. Zato mi 
prosim, pomagaj.« Svojim članom banda kar dolgo ni 
povedal, da je Jezus tisti, ki mu daje moč - »Pravi Bog 
in pravi človek: ta dvojna navzočnost Božjega in člove-
škega, mi je ukradla srce.« Doživel je notranji preblisk: 
» On ni učitelj, ampak nauk, ne vodnik, ampak cesta, ni 
religija, ampak človek. On je studenec vode. Pravi Bog 
in pravi človek.« Njegov um in telo sta klicala po spre-
membi življenja, saj ga je Jezus povsem prevzel. »Prvo 
srečanje z Resnico je lahko premočno, da bi ga razum 
dojel, toda srce pred njo trepeta, ker jo že pozna. Tako 
je tudi maša, za katero sem sprva potreboval  veliko po-
trpljenja, dobivala vedno večji pomen.«

Z vero v Gospoda in vase je ustvaril glasbeno hišo, v 
kateri je band potem vadil, in kjer je sam imel prostor za 
ustvarjanje povsem novega glasbenega sloga in novih 
vsebin pesmi. »Po zaslugi Jezusove navzočnosti sem 
spoznal, da je sreča, ki sem jo prej iskal vsepovsod, 
pogosto skrita v rečeh, ki jih ni mogoče videti ali se 
jih dotakniti. Ljubezen, prijateljstvo, bratstvo, sočutje, 
hvaležnost in vsi naši talenti so živi zakladi. Naša sreča 
je odvisna od tega, kako jih uporabljamo.«

S spremembo v življenju in z vero v Gospoda mu je 
uspelo preoblikovati slog banda in začel je pisati pesmi 
v svojem materinem jeziku, italijanščini. Za Jezusa mu 
je počasi uspelo pridobiti tudi ostale člane banda, ki so 

se postoma osvobodili svojih razvad, v smislu odvi-
snosti. Band se je tudi preimenoval v drugo ime: The 
Sun (Sonce), kar jim je razsvetlilo srce in jih vodilo po 
njihovi novi poti. Leta 2013 so po koncertnih turnejah 
na Portugalskem, v Braziliji, Palestini in Italiji nasto-
pili tudi v Vatikanu pred papežema Benediktom XIV. 
in Frančiškom. Pater Marko Ivan Rupnik je France-
sca vzpodbudil k pričevanju o njegovih izkušnjah in 
spremembi, in ga nagovoril z besedami, da je prejel 
dar Sv. Duha. 

Nova vsebina glasbe, vera, nov način življenja ostalih 
članov banda, brez odvisnosti, jih je pripeljala do toč-
ke, da so člani postali pravi prijatelji. Takšni, kot pra-
vi sam, ki ljubijo, sanjajo, se bojujejo in živijo polno. 
Njihovo življenje je postalo obdano z ljubeznijo, in 
kot je rekel sam, da se »včasih sprašujem, ali se bom 
sploh kdaj mogel Bogu zahvaliti za vse darove.«

Knjiga nosi res bogato pričevalsko vsebino o ponovnem 
srečanju z Gospodom ter oblikovanjem pristnega odnosa 
z njim. In naj zaključim s Franceskovo mislijo:

»Nenehno delamo napake, ki se nam zdijo ene in iste. 
Seveda bi bilo bolje, če bi se jim izognili, toda na kon-
cu ni pomembno, kolikokrat smo padli, ampak koli-
kokrat smo vstali. To velja za vse.

Ni pomembno, kaj počneš, kaj si naredil in kdo si. 
Ni pomembno, ali ti pogled na tvojo preteklost pušča 
slab okus v ustih, ali si globoko v sebi nezadovoljen, s 
tem kar si dosegel. Ni pomembno, ali si samega sebe 
večkrat ogoljufal, ali si druge prepričeval, da si kar 
nisi, in lagal samemu sebi. To zdaj ni več pomembno.

Pomembna je le tvoja sedanja odločitev, korak k tvoji 
resnični svobodi. Zdaj se lahko odločiš in vzameš ži-
vljenje v svoje roke, se osvobodiš verig in ga povsem 
izročiš Bogu. Si edinstven in neponovljiv. …«

Prijetno branje želim – naj sporočilna vrednost vse-
bine pusti v vas prijetno sled.                               (PT)


