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Maše v prihodnjem tednu
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 13.5.
7.00: živi in + farani
          živi in + DEŽELAKOVI (Harje)
9.00: + Martin KLEPEJ, 1. obl.
10.30: + Rozalija KRAJNC, 4. obl., in vsi KRAJNČEVI (Brstnik)
                + Janez in Marija KLEZIN
PONEDELJEK, 14.5., sv. Bonifacij, mučenec
7.30: + Anika VODIŠEK
           + Karel BEZGOVŠEK, 30. dan
14.30 sv. maša v vežici, 15.00 pogreb + Viktor GORIŠEK
19.00: + Franjo LOZER
TOREK, 15.5., sv. Zofija, mučenka
19.00: +  Jože ŽNIDAR
            + August  OGRINEC in starši
          + Franc LAZAR, 8. dan
SREDA, 16.5., sv. Janez Nepomuk, mučenec
7.30: + Anton OJSTERŠEK, 3. obl. (Tevče)
19.00: + Avguštin ŽIKOVŠEK
           +Pavla KOZMUS 
ČETRTEK, 17.5., sv. Jošt, puščavnik
Dom starejših Laško ob 9.30h
19.00: + Ivan, Marija SIKOVŠEK, Marija RACMAN
            + Vinko, Marija KRAŠOVC
PETEK, 18.5., sv. Janez I., papež, mučenec
7.30: + starši MEDVED, stari starši Helena in Anton
19.00: + Alojzija GUNZEK, 7. obl., mož Franc, Fanika DEŽAN in sin
                   Srečko
                   + Jože, 10. obl., in Elizabeta PUŠNIK, 1. obl.
SOBOTA, 19.5., sv. Peter Celestin, papež
19.00: + Janez PUŠNIK
            + Ana DEŽELAK
            + Marija, Ernest KLADNIK in + družine ŽIBRET
BINKOŠTI, 20.5. 
 7.00: živi in + farani
9.00: + Viktorija ZUPANČIČ
10.30: prvoobhajanci, njihovi starši in botri
            + Zinka KOŠEC, obl.

Florjanovo, obletnica posvetitve cerkve in ponovna 
slovenska pesem v letu 1945

Močni razlogi, da se v spremenjeni obliki že peto leto 
družimo v in ob laškem svetišču. Čas, ko se zahvaljujemo, 

slavimo Stvarnika in se veselimo.
V letu 2018 smo ta praznik še prav posebej lepo in sloves-
no slavili. Na pisno vabljena številna društva, ki jim je v os-
predju skrb in druženje človeka, so se v lepem številu zbrala 
društva ali njih predstavniki s svojimi prapori. Po staro-
davni navadi so s prapori sodelovale tudi vse podružnične 
cerkve sedanje laške župnije. Zvrstili smo se okrog cerkve 
skupaj s kipom sv. Florjana, ki so ga v prejšnjih stoletjih 
nosili v tej procesiji in se je nekdaj začela onkraj reke Sav-

inje. Ob lepem številu domačih faranov so se zvrstili:
Zveza Možnar Etno odbor Jureta Krašovca 

KD Vrh nad Laškim – 
Godba na pihala Laško

Vaška godba Vrh nad Laškim
PGD Šentlenart

PGD Rečica 
KD Anton Tanc, 

KD Ofirovci in koledniki iz Laškega, 
Konjerejsko društvo Vrh, 

Strelsko društvo Celjska četa Mala Breza, 
KD Miklavž, 

Rudarsko društvo Sv. Barbara Sedraž, 
Rudarsko etnološko društvo Huda Jama,

Likovno društvo Laško, 
Društvo invalidov Laško,

Območno združenje Rdečega križa Marija Gradec,
Območno združenje Rdečega križa Laško,

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve VSO
Lovska družina Laško

Predstavnika svetne oblasti je zastopal Jože SENICA, 
podžupan, poveljnik civilne zaščite.
Za čudovito petje pri maši so poskrbeli Priložnostni 
orkester, združeni cerkveni pevski zbori Koral, Zarja, VPZ 
in Lilija. Vodila jih je Lara Hrastnik. 
Za prijetno druženje po maši je poskrbela župnijska Kari-
tas. »Šnite«, starodavna tradicionalna družinska jed tega 
praznika, so bile ob kozarčku res dobra podlaga za veselo 
druženje. 



»… so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani 
jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor 
midva eno. Izročil sem jim tvojo besedo … Ne prosim, 
da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega 
... Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Kakor 
si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in 
zanje se posvečujem, da bi bili oni posvečeni v resnici.« 

(Prim Jn 17,11-19)

Kristjan v družbi (p. Branko Cestnik)
Pridi Sveti Duh in nas razsvetli, da si bomo upali biti krist-
jani tudi v družbi! V času priprave na binkoštni praznik 
bomo v Martinovi liliji prebirali nagovor p. Branka Cest-
nika CMF¬, z naslovom Kristjani v družbi, ki ga je imel v 
sklopu minulega misijona na radiu Ognjišče. 
Kot je dejal teolog Johan Baptist Metz: »Krščanstvo je 
mistika z odprtimi očmi, torej globoko doživljanje 
Boga, obenem pa odprte oči, s katerimi gledamo ta 
svet in smo v njem, smo v družbi, v delu, v poklicu 
in seveda tudi v družbenih, političnih dejavnostih.« 
Dokler hodimo po tej zemlji in  živimo naše življenje, 
smo kristjani v dvojnem položaju: smo na tem svetu in 
nismo od tega sveta – to beremo v Jn 17 – Jezusove be-
sede: »Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odha-
jam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi 
ga dal, da bodo eno kakor midva eno. Izročil sem jim tvo-
jo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, ka-
kor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, 
ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz 
nisem od sveta. Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resn-
ica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal 
v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili oni posvečeni 
v resnici.« Močne Jezusove besede, v katerih on najprej 
poudari, da kristjani smo na svetu, in prosi Očeta, naj nas 
ne vzame iz tega sveta. Pove pa tudi, da smo poslani v ta 
svet. A istočasno pove, poudari, da nismo od sveta in da 
nas zato svet celo sovraži. Torej, pri Jezusu imate postav-
ljeno to dinamiko, ta paradoks, to dvojnost: smo v svetu, 
poslani v svet, nismo od tega sveta. In ta dvojen položaj 
prinaša s seboj dvoje skušnjav: prva je biti preveč podo-
ben svetu, druga pa je bežati od sveta. Prva skušnjava: ker 
smo kristjani v svetu, se zlahka navzamemo miselnosti 

tega sveta – kar naravnost povejmo, da je danes veliko 
slovenskih kristjanov podleglo tej skušnjavi: ¬mnogi krist-
jani razmišljajo kot razmišlja svet, to je nenehno iskanje 
uspeha, zagledanost v materialne dobrine, tekmovanje z 
drugimi, pomanjkanje solidarnosti. Če razmišljamo kot 
svet, prej ali slej pozabimo na Boga, zato ne čudi, da se 
istočasno krči in izgublja molitveno življenje ter se vse 
manj hodi k sveti maši. Čari sveta nas povsem prevzamejo, 
Bog se nam zdi nepotreben. To je bila prva skušnjava: biti 
podoben svetu. Ker smo v svetu, ampak ker obenem nismo 
od tega sveta, se pojavi še druga skušnjava: dogaja se nam, 
da nas ta svet ne zanima, da se nam zdi pogrošen in neva-
ren za našo duhovnost, zato začnemo od tega sveta bežati. 
Tej skušnjavi podlega manj kristjanov kot prvi, je pa ta 
skušnjava enako pogubna, saj v njo običajno zdrsnejo bolj 
duhovni in razgledani kristjani, ki bi sicer lahko delovali 
v svetu, spodbujali druge in spreminjali stvari na bolje. 
Popolnoma se prilagoditi svetu je seveda narobe, bežati od 
sveta je prav tako narobe. Kaj je torej pravilna drža? Kako 
se vesti v odnosu do sveta? Blaženi kardinal John Henry 
Newman – poznamo njegovo zgodbo: bil je anglikanec, 
potem se je spreobrnil v katolištvo, pisec, mislec, pred-
laga preprosto rešitev in jo povzame v preprosto besedno 
zvezo. Newman pravi, »da naj svet razumemo kot pot 
do nebes: življenje je potovanje in svet je pot, cesta. 
Kakor cesta ni sama sebi namen, ampak je njen smisel 
v tem, da nas pripelje do nekega kraja, tako tudi svet 
ni samemu sebi namen, ni sam sebi zadosten, pač pa 
je njegov smisel, da nas pripelje v nebesa.« Ko rečemo, 
da je svet pot do nebes, povemo tudi, da svet ni nasproti 
nebes, nekak sovražnik nebes – to se pri katoličanih zna 
dostikrat pojaviti – pri kakih starih pesmih, ki še jih danes 
pojemo pri sveti maši – vloga sveta kot neke vrste vloga 
hudega sovražnika naše duše. Pač pa je ta svet kljub vsem 
svojim nevarnostim na nek način že prvi korak do nebes, 
priprava na nebesa, nekakšna predstopnja nebes. Torej da 
svet postane pot do nebes, blaženi Newman podaja tudi 
nekaj preprostih nasvetov: prvi nasvet: Kar koli že delaš v 
svetu, delaj v večjo Božjo slavo: eden riše projekt novega 
mostú, drugi uči otroke likovni pouk, tretji kuha kosilo, 
vsak lahko svojo dejavnost v tem svetu, iz tega sveta us-
meri k Bogu. In potem to nasprotje med svetom in krist-

janom izgine, nasprotje med svetom in Bogom izgine, 
ker ti iz tega sveta, iz svoje kuhinje, dvigaš k Bogu svojo 
dušo in mu daš slavo.«
Drugi nasvet po Newmanu: »Pričuj v tem svetu skozi 
svoje vsakdanje delo in odnose. Ni nujno vedno in 
povsod govoriti o Jezusu, nujno pa je vedno in pov-
sod biti kot Jezus, zlasti ko bližnji potrebuje pomoč. 
Na ta način Jezus vedno in povsod govori skozi tebe.«  
- Tu imamo včasih velike zadržke: kako naj jaz pričujem 
v svetu, saj za to nisem usposobljen, saj to je za župnike, 
pa saj niti ne poznam teologije pa evangelija, se ne znam 
izražati, -  ja saj ti ni treba vedno ustno govoriti o Jezusu, 
ampak vedno bodi kot Jezus, in boš pričeval.
Tretji nasvet: »Bodi dober delavec in imej rad delo.« 
John Henry Newman poudari, da so Jezus in apostoli 
imeli nek konkreten poklic: ribiči, tesarji  eden, Matej, je 
bil carinik. Radi so delali in dobri delavci so bili. Človek, 
ki rad opravlja svoje delo in ga opravlja z veseljem, spr-
eminja svet na bolje in privlači s svojim zgledom. Ni 
se ti treba izmišljevati ne vem kakšnih metod oznan-
jevanja v tem svetu, dobro opravljaj svoj poklic, do-
bro ga opravljaj, da bodo vsi rekli: Kje pa je takšen 
radijski voditelj kot oni gospod tam na Radiu Ognjišče? 
Kje pa je tako dober policist kot tisti, ki straži na tistem 
križišču in ureja promet? Kje pa je tako dober kuhar kot 
tisti v restavraciji? In potem rečejo: ampak ta kuhar je 
kristjan, oni policist je kristjan in oni radijski voditelj je 
kristjan. Tako so skozi svoje delo pričevali. 
Dodajmo še četrti nasvet, če nam je dovoljeno kaj doda-
jati, kardinalu Newmanu: »Bodi družinski človek; tvo-
ja družina je imeniten koncentrat sveta, vse,  kar je 
svet, imaš v svoji družini.« (Tomaž Kempčan, Imitatio 
Christi – Hoja za Kristusom). On z vidika meniha: Kam 
hočeš, ti, menih? Vse, kar je svet, vsi štirje elementi 
sveta so v tvoji celici, tam je ves svet notri. Če to pren-
esemo: družinski človek si, kje hočeš najti več sveta kot 
ga že imaš v svoji družini? Vsi elementi sveta so že v 
družini. Bodi družinski človek in spreminjal boš družbo, 
jo plemenitil in tudi zdravil, če je družba tudi bolna.«
 »Biti kristjan v svetu ni nekaj zapletenega, ni skrivna 
veda, ni kakšna elitna dejavnost, je preprosto dati čast 
Bogu v vsakdanjem življenju in delu.       (se nadaljuje ...) 


