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29. NED. MED LETOM, 17.10., 
7.00: živi in + farani
9.00: + starši Amalija, Jurij KLEZIN in sorodniki
10.30: + Jože TUŠEK in sorodniki iz družine TUŠEK
         + Peter VODIŠEK, 40. obl.
PONEDELJEK, 18.10., sv. Luka, evangelist
 7.30: + Frančiška ZALOKAR 
         + Janez KRIVEC
          + Mihael JAKOPIČ
TOREK, 19.10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
19.00: v priprošnjo za zdravje in srečno zadnjo uro
           + Jožefa VRBOVŠEK, 8.dan
           + Bernardina LAPORNIK, zadušnica
           + Adam ŽIBRET, 8. dan
SREDA, 20.10., sv. Vendelin, opat, puščavnik
7.30 + Anton TOPOLE, obl.
          + Dragica ŠUSTER
ČETRTEK, 21.10., sv. Uršula, devica, mučenka
19.00: + starši PERŠIN
           + Oto OJSTERŠEK, 8. dan
           + Anica BERGINC
PETEK, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež.
7.30: živi in + OJSTERŠKOVI (Plazovje)
19.00: + Stanislav HRIBERŠEK, 8. dan
           + Stanko GOTAR
SOBOTA, 23.10., sv. Roman, škof
19.00: + Ana ŠTIHERL, 30. dan
           + iz družine SOTLAR
          + Neža, starši BELEJ in Jože OJSTERŠEK
30. NED. MED LETOM, 24.10., misijonska ned.
7.30: živi in + farani
         + Terezija PLANKO in sorodniki
9.00: + Milan ŽABKAR, 9. obl., starši ŽABKAR
         in DOBOVIČNIK
10.30: + Anton, Terezija SREBOT, Jernej in Danica
             MAČEK
10.30: + Rafko OJSTERŠEK, sestri Fani in Marija 

pasti čez vsak kamen, ki je njemu na poti, vstati z nas-
mehom in iti po isti poti naprej, tako kot to počne on?

Koliko znam govoriti in koliko molčati, poslušati in 
slišati?

»Ko te prosim, da me poslušaj,
ti pa me napadeš z nasveti,
nisi uslišal moje prošnje.

Ko te prosim, da me poslušaj,
ti pa mi začneš pojasnjevati, zakaj naj se ne bi počutil kot se,

gaziš po mojih občutkih.
Ko te prosim, da me poslušaj,

ti pa meniš, da moraš nekaj narediti, da bi rešil mojo težavo,
se mi izneveriš,

pa naj zveni še tako čudno.

Poslušaj! Prosim te le, da me poslušaš.
Ne govori in ne deluj – samo poslušaj.

Naj nikoli nihče ne pride k tebi, da ne bi odšel 
srečnejši in boljši.

Bodi živ izraz Božje prijaznosti:
prijaznosti na obrazu, prijaznosti v očeh, prijaznosti v 

nasmehu.« MATI TEREZA

ZDRAVILNA BESEDA
Vse, ki imate izkušnjo bolečine izgube; 

naj si bo sveža ali oddaljena,
in se zavedate zdravilne moči besede, ki nam jo 

ponuja Sveto pismo in slišane in/ali pričujoče besede, 
ki si jo podelimo med seboj v zaupanju, da izrečena 

izkušnja ostane na varnem med sodelujočimi,
vabljeni, da se pridružite tedenskim srečanjem 

pogovorne skupine
ZDRAVILNA BESEDA,

ki bodo potekala vsak četrtek, po večerni maši, 
v laški župnijski knjižnici.

Prvo srečanje bo v četrtek, 4. 11. 2021. Vsako srečanje 
bo trajalo 1 uro in pol.        

Petra Kolšek
»Tvoja dobrota, Gospod, naj bo 

nad nami.« (Ps 33)



NOVI DOM DRUŽINE KRIVONOG
 – Karitas v službi človeka

Pred dobrimi petnajstimi meseci je družina Krivo-
nog iz Lahomnega 46, čez noč ostala brez lastnega
doma. Brata Zlatko in Lenart s hčerko Karmen so 
se znašli tako rekoč na cesti, saj jim je bil vstop v
zelo poškodovano hišo strogo prepovedan. Potreb-
na je bila hitra intervencija civilne zaščite, da
omogoči družini začasno bivanje. Primerna rešitev 
se je našla v prostorih gostilne Čater na Marija
Gradcu.
Novica o elementarni nesreči družine se je hitro 
širila med občani. Ljudje so se obrnili tudi na Žu-
pnijsko Karitas v skrbi za pomoč. Naša prva skrb 
je bila, da preučimo možnost pomoči na transpa-
renten način in da se povežemo v skupno sodelo-
vanje večih akterjev v občini. Naša prizadevanja 
so težila k temu, da družina ostane v bližini in sku-
paj, da si lažje stojijo ob strani.
Nakazovalo se je, da bo morala družina začasno 
bivati na lokaciji, ki se nam ni zdela primerna. V 
sled temu smo se odločili, da družini ponudimo 
humanitarni program, ki je namenjen posamezni-
kom, ki ostanejo brez domovanja zaradi naravnih 
nesreč in potrebujejo krizno namestitev. Tem po-
gojem je družina Krivonog ustrezala, saj so zaradi 
nenadnega uničenja njihove hiše ostali brez bival-
nih prostorov.
Župnija Laško je v tem času razpolagala s primer-
nim stanovanjem in v dogovoru z družino sklenila 
tripartitno pogodbo za dobo enega leta (družina, 
Župnija Laško, Župnijska Karitas Laško). V tem 
času naj bi se našla dokončna rešitev njihovega 
stanovanjskega problema. Takoj po podpisu po-
godbe se je družina vselila.
Čas hitro teče, zato je bilo z iskanjem rešitve po-
trebno pohiteti. Župnijska Karitas je bila povablje-
na, kot enakovredna partnerica, k sodelovanju z 

ostalimi občinskimi akterji. Na prvem skupnem se-
stanku smo ugotavljali ali je možna sanacija obsto-
ječega ali bo potrebno iskati drugačno rešitev. V tem 
primeru je bilo treba upoštevati tudi mnenje Ministr-
stva za okolje in prostor, ki je na osnovi geološkega 
stanja izdalo ukaz, da sanacija na isti lokaciji ni mo-
žna. Začelo se je iskanje primerne nepremičnine, po 
možnosti v bližini Laškega. Prva primerna rešitev je 
padla v vodo tik pred podpisom pogodbe. Akcija se 
je nadaljevala, udeleženci pa smo si v postopku reše-
vanja razdelili posamezna področja dela. Župnijska 
Karitas je bila zadolžena za zbiranje denarnih sred-
stev za družino. V ta namen smo pri Škofijski Ka-
ritas Celje odprli poseben račun, kamor se je stekal 
denar za pomoč družini.
Po letu dni iskanja primernega objekta, ki bi ustre-
zal družini, hkrati pa omogočal izvedbo in zadostil 
možnostim, smo si vsi oddahnili. Hišo z ohišjem, 
na prijetni lokaciji, smo začeli skupno pripravljati 
za vselitev. Opravljena so bila nekatera nedokonča-
na hišna gradbena dela, beljenje prostorov in košnja 
parcele. Urejena in usklajena je bila tudi vsa potreb-
na dokumentacija, ki bo družini omogočila normal-
no življenje.
Zadnji četrtek v septembru bo družini Krivonog 
ostal v lepem spominu. Ob novem domu smo se 
zbrali vsi, ki smo bili vključeni v reševanje tega en-
kratnega primera. Na obrazih članov družine je bilo 
videti solze sreče in hvaležnosti za opravljeno delo. 
Ob prevzemu ključa smo jim zaželeli veliko lepih 
trenutkov sobivanja v prijetnem objemu novega 
ognjišča. 
Na koncu te zgodbe s srečnim koncem lahko rečem, 
da smo se veliko naučili tudi mi. Usklajevanje vseh 
humanitarnih organizacij , CSD, Štaba civilne zašči-
te in občinskih služb, je potekalo odgovorno. Primer 
se je zaključil z izselitvijo članov družine iz naših 
prostorov. Hvala vsem, ki ste družini Krivonog pri-
pomogli s svojimi prispevki do toplega doma. /DC/

NE OBSOJAJ-PRISLUHNI,
vsak človek v sebi nosi svojo zgodbo, na videz 
podobno tvoji, pa vendar jo ti doživljaš in sprejemaš 
drugače kot on sam ali kot nekdo tretji. Kore-
nine tvoje zgodbe so drugače razvejane, rastejo v 
drugačni zemlji kot korenine drugega, pa čeprav 
na koncu na površju vidimo drevo. Človeštvo je 
gozd, sestavljen iz posameznikov- dreves; vsako 
je pomembno za življenje-ne samo rastlin in živali, 
ampak vsega živega-stvarstva, ki nam je dano, ki 
ga ustvarjamo, ohranjamo, a hkrati vede ali nevede 
uničujemo. 
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 2,1-
11) pravi: »Neopravičljiv si, o človek, kdor koli si, 
ki sodiš. V čemer namreč sodiš drugega, obsojaš 
sebe samega; ti, ki sodiš, namreč delaš isto. Vemo 
pa, da je Božja sodba prava nad tistimi, ki delajo 
taka dela. Mar meniš, o človek, kateri sodiš tiste, 
ki delajo taka dela, pa jih sam tudi delaš, da ubežiš 
Božji sodbi? Ali mar preziraš bogastvo njegove do-
brote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne vedoč, 
da te Božja dobrota vodi k pokori? Toda s svojo 
trdovratnostjo in z nepokornim srcem si nakopavaš 
jezo na dan jeze, ko se bo razodela pravična sodba 
Boga, ki bo povrnil vsakemu po njegovih delih: z 
večnim življenjem tistim, ki vztrajno v dobrih delih 
iščejo slave in časti in neminljivosti; z jezo in srdom 
pa tistim, ki so prepirljivi in se ne uklonijo resnici, 
vdani pa so krivici.«
Koliko dobrote premore moje sprejemanje vsak-
dana, sprejemanje mojega najbližjega v moji 
družini, soseščini, službi, župnijskem občestvu, 
državi, svetu? Kako težko je sprejemati misli, 
odločitve, ki so drugačne od mojih, ker moje so 
zame tiste prave, po njih se svet vrti po meni pravih 
tirih? Kako daleč seže moje potrpljenje in prizanes-
ljivost? Zmorem stopiti v čevlje sočloveka in hoditi 
po njegovih poteh, ulicah, hribih in dolinah, občutiti 
srečo in bolečino, preživeti leta, ki jih on preživlja, 


