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17. NED. MED LETOM, 24. 7., Krištofova n.
7.00: živi in + farani 
9.00: + Jože OJSTERŠEK, obl.
10.30: sv. Krištof: + Jožef KLADNIK
PONED., 25.7.,  sv. Jakob starejši, apostol
7.30: + Alojz ČEPIN
         za Božje varstvo po namenu ZEMETOVIH
13.00: pogrebna maša, pogreb + Anton KOLŠEK
TOR., 26.7.,  sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
19.00: + Antonija KRAŠOVEC
           + Jože OJSTERŠEK
           + Anica OJSTEŠEK
SREDA, 27.7.,  sv. Gorazd, Kliment in dr. učen. slovan.  ap.
7.30: v zahvalo za uslišano prošnjo
         + Janez PLANINŠEK
          + Jože KOS
ČETRTEK, 28.7., sv. Viktor I., papež
19.00: + Anton LEGAT, Neža in Leopold VERDEV
           + Bernard MEHLE ml. 9. obl.
PETEK, 29.7., sv. Marta, Marija in Lazar, Jezusovi prijatelji
7.30: + Jože TERŠEK
19.00: + Boris TRUPEJ
            + Ivan JAKOPIČ
SOBOTA, 30.7., sv. Peter Krizolog, škof, cerkv. uč.
 19.00: + Jakob JUTERŠEK, osm.
           + Stanislav KLINAR
18. NEDELJA MED LETOM, 31.7. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Ana (18.obl.), Peter (17.obl.) VODI ŠEK, Jakec FRECE
10.30: + Dolfi MIKŠE
PONED., 1.8.,  sv. Alfonz Marija Ligvorij, šk., c. uč.
7.30: + Anika VODIŠEK
          + Pavle URANKAR
          + Miroslav ŠRAJ
TOREK, 2..8.,  sv. Evzebij iz Vercellija, porcijunkula
19.00: + Štefan KRPIČ in Karl KRIŽNIK
           + Dragica ŠUSTER

SREDA, 3.8., sv. Lidija, svetopisemska žena
7.30: + Mihael JAKOPIČ
         + Stanislav HRIBERŠEK
          + Marija GRAČNER
ČETRTEK, 4.8., sv. Janez  M. Vianney, duhovnik
19.00:  + Ludvik VERBOVŠEK
              + Irmina TERŠEK
PETEK, 5.8., sv. Marija Snežna
7.30: živi in + iz družin PADEŽNIK, ŽVEGLIČ  NOVAK
19.00:+ Katarina ZEMLJAK
SOBOTA, 6.8., Jezusova spremenitev na gori
19.00: + Janko KRAJNC, obl
           + Terezija VIDIC
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
19. NEDELJA MED LETOM, 7.8. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Žarko MARUŠIČ. obl.
10:30: + Jožefa LOKOŠEK, 1.obl. Blaž, za zdavje  in
                     srečo v družini

Zahvala za krašenje v juliju vasem: Gaberno, 
Lahomšek, Trojno in Ojstro.V avgustu čistitijo in kra-
sijo Marijua Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje.

ŽUPNIJSKA KARITAS LAŠKO  se v tem času 
med drugim pripravlja na DOBRODELNI SRE-
ČELOV, ki bo po tradiciji na dan sv. birme v naši 
župniji. V avgustu zbiramo dobitke.  Veseli bomo, 
če boste sodelovali tudi letos na način, da prispeva-
te kakšen dobitek ali kupite srečko. Želimo si, da 
bi skupno delo tudi tokrat obrodilo sadove dobrote.

 (DC)

S 1. avgustom 2022 zaključuje bivanje v laškem občestvu du-
hovni pomočnik Peter Marčun. Na tem mestu se mu zahva-
ljujem za osem letno bivanje med nami. Škof Maksimiljan 
ga pošilja na novo delovno mesto  v rojstno župnijo Brežice.
Istega dne oddajamo v duhovno oskrbo tudi župniji Dol pri 
Hrastniku in Hrastnik, ki sta bili v oskrbi iz Laškega od no-
vembra 2021 (mesec dni pred smrtjo Franca Ornika). (RM)   

Svetovni dan starih staršev
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Svetovni dan starih staršev
24. julija 2022 obhajamo 2. svetovni dan starih star-
šev, pod geslom: »Še v starosti rodijo sadove« (Ps 
92,15), ki poudarja, da so stari starši in ostareli vre-
dnota in dar za družbo, občestvo, družino, posame-
znika; oni so korenine drevesa, ki v sebi nosijo vso 
zgodovino in iz katere mlajši črpajo življenjske so-
kove za svojo rast ter cvetenje. »Če so mladi pokli-
cani, da bi odpirali nova vrata, imajo ostareli klju-
če,… otroci in ostareli gradijo prihodnost ljudstev; 
otroci zato, ker bodo nadaljevali zgodovino, ostareli 
pa zato, ker posredujejo izkušnje in modrost svoje-
ga življenja.« Papež Frančišek vabi vse stare starše 
in ostarele, da postanete aktivni tvorci »revolucije 
nežnosti« in se naučite uporabljati najbolj dragoce-
no orodje, ki ga imate in ki je najbolj primerno za 
vašo starost: molitev.
                BITI BABICA
Poleg poklica, ki sem ga pridobila s šolsko izobraz-
bo, mi je bil po božji volji dan tudi »poklic« babice. 
Svoj pogled na to častno vlogo delim s štirimi vnu-
kinjami in enim vnukom.
Nekoč sem prebrala, da se uspeh vzgoje lastnih 
otrok vidi v vnukih. Če dobro razmislim, potrjujem 
ta rek. V več kot četrt stoletja dolgi dobi, od roj-
stva prve pa do treh let zadnje vnukinje, se je veliko 
spremenilo. Spremenila sem se tudi sama. Vseskozi 
pa sem čutila, da je moje osnovno poslanstvo utrje-
vanje pristnih odnosov med generacijami in ohra-
njanje tradicij. Pri starejših vnukih ugotavljam, da 
so polni znanja in teorije. Meni pa življenje govori 
iz lastnih izkušenj. Vesela sem njihovih uspehov 
in spoznanja, da so v svojem razmišljanju prišli do 
sklepa, da življenje zahteva delo, odrekanje, poni-
žnost in nemalokrat tudi pogum. Vesela sem tudi, da 
so sočutni, spoštljivi in usmiljeni. Zadnja triletnica 
pa mi je osvežila spomin na moje otroštvo. Zopet 
sem začela peti in pripovedovati že davno pozablje-
ne pesmice, odprla mi je spomin na mamine zgodbe 

in me vrnila v čas predšolskih let.
Svojih vnukov nisem razvajala, ker izhajam iz pre-
pričanja, da je preprosta ljubezen, merjena s podar-
jenim časom, najlepše darilo. Vesela sem, ker čutim, 
da so radi v moji družbi. Podarijo mi veliko vese-
lih trenutkov iz lastnih doživetij. Mnogo so me tudi 
naučili. Skupaj se znamo veseliti, si zaupati in tudi 
polemizirati o stvareh, ki jih prinaša vsakdan. Z naj-
mlajšo pa se zopet igram.
Zahvaljujem se Bogu, da ta mala četica nadaljuje del 
tradicije naših prednikov. Stari starši lahko s svojim 
zgledom pripomoremo ustvarjati dobre in pristne 
pogoje za življenje po veri. Čeprav nismo vzgoji-
telji, smo pa lahko vzorniki krščanskega življenja v 
družini. In to čutim kot izziv in hkrati kot breme. 
Svojo nemoč izročam Bogu v vsakdanjih molitvah, 
v katerih se zahvaljujem za »poklic  babice» s pro-
šnjo, da bi vsi moji vnuki hodili po poti odrešenja. 

(CD)
                BITI VNUKINJA
Kot deklica sem se vedno rada stisnila k dediju ali 
babici. Imela sem to srečo, da sem z očetovimi star-
ši, do svojega trinajstega leta, živela pod isto streho. 
Tako sem ju vsak dan, ko sem prišla iz šole, obiskala 
in, po navadi, zmotila ravno pri kosilu. A njiju to ni 
motilo. Velikokrat sta mi dala kakšno čokoladico in 
se z menoj nasmejala kakšni moji posrečeni prigodi 
iz šole. In to nam je prišlo v navado. Malo ljudi ve, 
da me je smrt mojega dedka prizadela in jo najbolj 
podoživljam, v svojih dvajsetih, po treh letih odkar 
ga ni več med nami. Še posebej zato, ker vem, da 
je bil zelo dober človek in sem hvaležna, da lahko 
rečem, da je ON bil moj dedi. Bil je ljubeč, delaven 
in dobrosrčen. V to sem prepričana zaradi besed, ki 
mi jih je izrekel točno en teden pred smrtjo. Citirala 
jih ne bom, ker bi zame izgubile pomen, a njegov 
preprost stavek govori o ljubezni. Nisem pričakova-
la, da bodo to njegove zadnje besede in tudi takrat se 
o tem nisem spraševala ali razmišljala preveč. Bilo 

je, kakor da bi vedel, da se vidiva zadnjič. Večkrat 
se spomnim teh besed, sploh kadar mi je težko, in 
takrat mi gre po navadi na jok. Vem, da ni bil to 
dedkov namen, saj me je imel rad in to je večkrat 
pokazal. Veliko sva se skupaj presmejala, se po-
govarjala o športu ali pa skupaj reševala križanke. 
Moj dedi, ki ni bil vzvišen, je bil kavalir do moje 
babi, vedno lepo urejen, skrbel kaj jé in, da ne za-
staneta njegovo telo in možgani. Spomnil se je na 
vse male trenutke, ki sta jih v knjigo življenja pisa-
la skupaj z babi, ki ji je kdaj kaj lepega poklonil. Z 
njim sem v življenju imela moško figuro, svojega 
dedka, ki me je naučil imeti visoke standarde – ne 
samo do drugih ljudi, ampak tudi do mojega odno-
sa do njih.
Zadnjih nekaj let sem soseda z mamičinimi starši. 
Ker sem starejša, se z njima pogovarjam o kakšni 
filozofski ali malo težji življenjski temi. Od starih 
staršev si želim pogovorov o vsakdanjih temati-
kah, tudi takšnih, kjer si nasprotujemo, da odpre-
mo oči drug drugemu. Včasih pogovor napelje na 
kakšno težjo temo in vsi se učimo biti strpni do 
mnenja drugih. Jaz sem odraščala v popolnoma 
drugačnem obdobju kot moji stari starši. Jaz vidim 
svet z druge perspektive in oni ga s svoje, a nič 
ni narobe, če kdaj pogledamo na drugo stran. Od 
dedkov in babic ne pričakujem, da mi bodo vedno 
kimali in me bodrili, če menijo ali vidijo, da mi to 
škodi je bolje, da me ustavijo in me usmerijo, da 
razmislim še enkrat, vsekakor pa je pomembno, da 
dopustijo, da svoje odločitve sprejemam sama in 
zanje odgovarjam. Njihova naloga je, da so moji 
drugi starši. Najbolj pa cenim dneve, ko se pre-
prosto oglasim na čaju pri dedku in babici, sedimo 
zunaj na terasi in se smejimo. 
»Ljubezen je največje darilo, ki ga lahko ena 
generacija pokloni drugi«, neznan avtor.

Iva Tušek


