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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 mož Mirko
PONEDELJEK, 13.6., sv. Anton Padovanski, red., c. učit.
7.30: v zahvalo za 90 let življenja, za zdravje in + Ano GOLOB
    + Jože, Frančiška, Štefka, Janez, Angela, Alojzija TERBOVC
    + Franc MLAKAR, obl. in vsi + MLAKARJEVI 
TOREK, 14.6., sv. Valerij in Rufin, mučenca
19.00: + Anton TOPOLE
           + Bogdan TRUPEJ
          + starši Franc, Ivanka LIPOVŠEK, Zvonko PLAHUTA
                 in Alojz OVČAR
SREDA, 15.6., sv. Vid, mučenec
7.30: v dober namen
            za verne duše
            + Janez PLANINŠEK
ČETRTEK, 16.6., SVETO REŠNJE TELO
7.00: živi in + farani
10.30: + Anica, Roman, Antonija, Miha GABERŠEK, Jože in 
                     Angela MARINKO, Darja in Jože UKMAR
19.00: + starši DEŽELAK in ZALOKAR
             + Dragica ŠUSTER

procesija s sv. Rešnjim Telesom 
PETEK, 17.6., sv. Rajner, puščavnik
7.30: + Dolfi KLINAR, starši Rudolf, Amalija DEŽELAK, svak 
                     Ivan ULAGA
19.00: + Anica OJSTERŠEK
           + Marko BELEJ
SOBOTA, 18.6., sv. Marko in Marcelijan, mučenca
19.00: + Marija MLAKAR, 5.obl., in mož Jože
           + Stanislav KLINAR
12. NED. MED LETOM, 19.6. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Jožefa VRBOVŠEK
10.30: + Engelberta in Jurij OJSTERŠEK
            + Jurij ŠTRAUS

PONEDELJEK, 20.6.,  sv.  Silverij I, papež
7.30: + Majda HRASTNIK, rodbine HRASTNIK, MAJCEN, 
               KNEZ 
        + Franc MAČEK
         za duše v vicah
TOREK, 21.6.,  sv.  Alojzij Gonzaga, redovnik
19.00: + Alojzija TERBOVC, obl.
           + Igor SIMONIČ
            + Jožefa LOKOŠEK
SREDA, 22.6.,  sv. Janez Fisher in Tomaž More, muč.
7.30: za verne duše
         +Jože KOS 
         + Miroslav ŠRAJ
ČETRTEK, 23.6., sv. Agripina, mučenka   
19.00: + starši DEŽELAK, BEZGOVŠEK in teto Pavlo
           + Veronika ZORKO
PETEK, 24 6., SV. SRCE JEZUSOVO in Rojstvo 
sv. Janeza Krstnika 
7.30: + Angela MAVRI
19.00: + Janez KRAŠOVEC in Frančiška
            + Marija GRAČNER
SOBOTA, 25.6., sv. Marijino brezmadežno Srce; Dan držav.
19.00: + Matija, obl., Frančiška in Lenart DEŽELAK obl.
            +  Štefan KRPIČ
13. NEDELJA MED LETOM, 26.6.
7.00: živi in + farani  
9.00: + Stanislav, Ivanka, Franc, Polde, starši Janez in Julijana
             KRAJNC
10.30: + Pavla KOZMUS in Pavla VOGA

Kapelica sv. Petra na Marija Gradcu 
9. junij 2022 bo ostal v nadžupnijski kroniki spomin na 

dogodek blagoslova kapelice, na novo pozidane v identičnem 
slogu in z istimi materiali (prestavljene), ki ima že več stoletno 
zgodovino. Kapelice (4) okrog p.c. Karmelske Matere Božje 
so dolgo dobo služile za štiri oltarje pri procesiji »Marijagra-
ških lepih nedelj«. Obnova te kapelice in blagoslov opravlje-
nega dela je znamenje duhovne vsebine, sinodalnega dogaja-
nja, ki se odraža v sodelovanju družbe in Cerkve. Hvala vsem, 

ki se trudite za sožitje in s tem za blagoslov našega dela. 

Kip iz nekdanje  kapelice sv. Petra na Ma-
rija Gradacu. Petrova vera je bila sprva vi-
hrava kot najstniška leta. Ob ljubeči, vzgoji, 
vzgledu in molitvi staršev, katehetov, du-
hovnikov in celotnega občestva,
dozorijo v spoznanje prvaka apostolov:
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.«



Katehistinje v Laškem

Prejela sem povabilo, da napišem nekaj o sebi in svojih kate-
hetskih in življenskih dogodivščinah.
O sebi bi rekla le-to, da me je k veri, na srečo pripeljala ljube-
zen, otroci in povabilo, da vero zaživim v polnosti. Še danes ne 
vem, ali sem res prava vernica. Trudim se po svojih najboljših 
močeh, da živim to, kar sta me učila mami in ati. H krstu so me 
»na skrivaj« peljali v Dobu pri Domžalah, kjer je bil mamin 
prvi dom. Zaradi poklica, ki ga je opravljala, si kaj več ni upala. 
Čeprav me nista vodila k maši in pri nas doma nismo nikoli 
molili, so me spoštovanja do molitev, vernikov in Božjih zapo-
vedi naučili v primarni družini.
Moč molitve in verovanja sem začutila pri svoji babici, ki je 
kljub temu, da se je poročila s pravim, zagrizenim- francoskim 
komunistom, ves čas imela svoj »Bohkov kot«, redno hodila 
k maši in molila za vse nas. Ravno atijev očim in babi sta bila 
zame vzor strpnosti in spoštovanja: pustiti drugemu njegovo 
vero in čutenje. Verjetno so bile babičine in tetine molitve »kri-
ve«, da se je vse to nekako dotaknilo tudi mene.
V študentskih letih sem se naučila molitve OČE NAŠ, saj je 
cimra zame vsak večer molila, da bom naredila angleščino, ker 
sem se tako pridno učila. Angleščino sem uspešno opravila, 
zato pa sem se  naučila molitve, da bom lahko tudi sama moli-
la za druge. Molitve SVETI ANGEL me je naučila prababica, 
pa tudi mamičina mama jo je večkrat zmolila zvečer, preden 
sem šla spat, ko sem bila na počitnicah. Tako je Gospod korak 
za korakom stopal v moje življenje.... S smrtjo mame pa se je 
Gospod dokončno naselil k meni in vedno več časa sem po-
svečala spoznavanju molitev, prebiranju Božje besede, obisku 
svetih maš... S prejemom zakramentov in z opravljanjem svete 
spovedi, pa so se v meni premaknili tudi tisti največji dvomi 
in strahovi... Danes me ni strah, ni me sram priznati, da sem 
KRISTJANKA, čeprav veljam »za malo čudno in konzerva-
tivno«, čeprav prejemam kup »zopernih« opazk, se s tem ne 
obremenjujem več. Jaz vem, da sem BOLJŠI ČLOVEK- no 
vsaj trudim se biti. Vem, da so dejanja odpuščanja, blagosla-
vljanja in molitve za druge dobra in prava dejanja. Le-ta lahko 
spreminjajo svet na boljše.

Tako sem dobila v varstvo tudi prvošolce, ki jih uvajam v svet 
vere. Zavedam se, da je to odgovorna funkcija. Trudim se biti 
vzor in navdih, a včasih se bojim, da to ni dovolj? Priporočam 
se GOSPODU in SVETEMU DUHU in prepustim, da njuna 
moč deluje...Vem, da vsi učenci ne hodijo k maši in so v cerkvi 
le z menoj. Vem, da doma malokje molijo, a že spoznanje, da so 
pripeljali otroka na verouk, jemljem kot hvaležnost za možnost, 
ki je sama nisem imela. Otroci so »gobice«, ki pijejo in črpajo, 
kolikor si jim le pripravljen in zmožen dati. Njihove iskrice v 
očeh, ko izrekamo prošnje, njihova nesebična molitev za druge 
in hvaležnost za vse, kar imajo, me vedno znova gane in razve-
seli. Škoda je le, da jih je vsako leto manj...Pravega recepta in 
rešitve za to nimam. Verjamam pa, da GOSPOD, tako ali dru-
gače, vstopa v naša življenja. Blagoslovljene počitnice vsem.

Brigita Kovač 

Povabili so me, da napišem nekaj o sebi. A se mi to ne zdi smi-
selno, še manj potrebno…Bolj bi rada z vami delila utrinke s 
srečevanj z veroukarji. Veliko lepega, veliko iskrenosti, ki gane. 
Tudi do solz. Sploh, ko s prošnjami in z zahvalami klečimo pred 
oltarjem. Nekatere prošnje ostajajo v spominu še leta. Kot ta-
krat, ko je deklica prosila, da bi se ati in mami pobotala in bi spet 
skupaj živeli… In nato dejansko so.
A utrinki niso zgolj lepi, tudi ne le črno-beli, ampak na trenutke, 
konec veroučnega leta je že tak, postanejo tudi malo grenki. In 
če primerjam obdobje mojih prvih katehetskih let in leta po več 
kot desetletju? Nikakor, ne kot starš ne kot katehet, ne trdim, da 
imam »recept«, ki deluje, se pa, tako kot mama kot tudi katehet 
trudim, da bi v malih glavah zbudila zanimanje po Božjem in v 
mlada srca zasejala vsaj kako drobno seme Dobrega… Dati rast 
ni v človeški moči, a ljudski rek pravi, da besede mičejo, zgledi 
pa vlečejo. Verjetno nam vsem tu zmanjka…Kako si druga-
če razlagati to, da tudi še v 6.r. Zdrava Marija nekaterim ni niti 
približno domača, da veroukar jasno, če ne že predrzno, pove, 
da mu je trening več od verouka? Že res, da je vera v prvi vrsti 
milostni dar, a kako nam lahko Jezus postane vsaj »ne-tujec«, 
če že ne prijatelj, če zanj nimamo časa? Tudi za čisto povprečne 
košarkaške rezultate ni dovolj, če se vpišem v klub, na treninge 
pa ne prihajam??? Ja, vem. Vsi imamo polne dneve. Prepolne. 

A se da krmariti. Če se hoče. Tudi med treningi, veroukom, 
gasilskimi in glasbeno šolo. Se da. Če starši hočemo. Mi smo 
tisti, ki nad prostovoljne dejavnosti dajemo tisto, kar je nam 
sveto, kar želimo posredovati naslednjemu rodu. In ker smo 
pri krstu otrok obljubili, da jih bomo vzgajali v veri, bi moralo 
biti jasno, kje naj bi bila vera. Namensko sem napisala vera, 
ker sam verouk ne pomeni nič. Verouk je zgolj ura in pol na 
dva tedna, je kot kapljica v oceanu v primerjavi z vero, ki jo iz 
zgleda vere staršev in starih staršev pije otrok že z materinim 
mlekom, je kot droben prahec v vesolju, če ga primerjamo s 
Sv. mašo. Ni tragika, če otroka ni k verouku, je pa žalostno, če 
ga ni k maši…Sicer pa, vsi bomo dajali odgovor. Vsak zase. 
A malo v uteho je, če veš, da si vsaj sejal, četudi je potem otrok 
(za kakšno obdobje) opustil vero….
Blagoslovljene počitniške dni.                         Alenka Slapšak

Predstavljati samega sebe ni vedno lahko. Toda se bom vsee-
no potrudila. Sem katehistinja in učim 4. ter 5. razred verouka. 
Poleg tega sodelujem tudi pri oblikovanju mladinske skupine 
– v okviru katere se sedaj pripravljamo na oratorij. 
Del te župnije sem že od rojstva, saj sem imela to srečo, da 
sem se rodila v družini, kjer je bila vera vpeta v vsakodnevno 
življenje. Tako se ne spominjam časa, ko bi ne hodili ob nede-
ljah k sveti maši ali pa zvečer skupaj molili. Ena prelomnica 
je bila, ko sta v našo župnijo prišla g. Rok in (takrat še kaplan) 
g. Klemen. Začela se je aktivna mladinska skupina, ki mi je 
pomagala tudi v odraščajočih letih ostati blizu Bogu in Cer-
kvi. Med študijem sem se po naključju vpisala na katehetsko 
pastoralno šolo in stvar me je začela zanimati. Kmalu sem za-
čela s poučevanjem verouka v župniji Mežica in v Laškem. 
Čeprav ni bil moj načrt, da bom kadarkoli učila verouk, sem 
hvaležna, da sem lahko delček v otrokovem spoznavanju 
Boga. Poučevanje verouka je poslanstvo, ki ga opravljam z 
veseljem in hkrati z odgovornostjo, da se pri verouku pogo-
varjamo o stvareh, ki so pomembnejše od tega sveta. In če-
prav ni vsaka ura idealna, pa vse manj dobre trenutke odtehta-
jo iskrene molitve otrok in nasmehi, ko spoznajo kako velik in 
dober je Bog.                                                            Terezija Vodišek


