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Maše v prihodnjem tednu
27. NEDELJA  MED LETOM, 3.10., rožnovenska ned.
7.00: živi in + farani
9.00: + Ludvik VERBOVŠEK
10.30: + Mirko KODRUN
           + Štefan KRPIČ, 30. dan
11.00: sv. Mohor: + starši SENICA in GOLOUH
PONEDELJEK, 4.10., sv. Frančišek Asiški, diakon, red.. ust.
 7.30: + Franc DEŽELAK,obl., Marija in Ciril
          + Anika VODIŠEK
          + Frančiška ZALOKAR
          + Franc SAJTL
TOREK, 5.10., sv. Marija Favstina Kowalska, red.
 19.00: v priprošnjo za zdravje in srečno zadnjo uro
           + Katarina Rudi ZEMLJAK
            + Alojzij GOLOUH, 8.dan
SREDA, 6.10., sv. Bruno, duh., ust. kartuzijanov
7.30: v zahvalo Bogu in Mariji 
         + Marija KNEZ
ČETRTEK, 7.10., Rožnovenska Mati Božja
19.00: + Dragica ŠUSTER
           + Stanislav KLINAR
            + Peter KLINAR
PETEK, 8.10., sv. Tajda, spokornica
7.30: + Franac MAČEK
19.00: v dober namen za ljudi in živali 
           + Antonija LUBEJ, 5. obl., in Cilka
SOBOTA, 9.10., sv. Abraham, svetopis. očak
19.00: + Jože PUŠNIK, 6. obl.
           + Janez, obl., in Angela TERBOVC 
28. NEDELJA MED LETOM, 10.10. 
7.00: živi in + farani
         + Tomaž, Matilda, Stane in Jože DIACI
9.00: + Pavla, Konrad JAZBINŠEK, sin Rado in
          Rudolf ŠPAN
10.30: + Antonija KRAJNC, 6. obl., in sorodniki

nosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce.
Rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja 
po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je svetost. 'Naj-
pomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev 
molitve rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti. 
»Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo pred-
vsem po umetnosti molitve«. Krščanska občestva naj 
postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju.

 »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o, kristjan 
…« nas vabi cerkvena pesem. V svojem apostolskem 
pismu »Rožni venec Device Marije« je blaženi papež 
Janez Pavel II. zapisal: »Moliti rožni venec ni nič dru-
gega kakor premišljevati Kristusovo obličje skupaj z 
Marijo.« Tudi mi se v oktobru zbiramo, da bi – skupaj 
z Marijo, Jezusovo in našo materjo – premišljevali o 
Kristusovem obličju, da bi se srečali z Božjim Sinom, 
ki se je učlovečil, se ponižal in nam postal enak v vsem, 
razen v grehu. V molitvi spremljajmo Gospoda, ki je 
posvetil naš svet s svojo Božjo navzočnostjo, in se tako 
učimo hoditi po njegovi poti, ki nas vodi k našemu ne-
beškemu Očetu. (Iz Apostolskega pisma: Rožni venec Device 
Marije, papeža Janeza Pavla II.)

Sam osebno čutim, da mi je pogosto lažje posvetiti tre-
nutke molitvi med hojo v naravi, kot v molitveni drži 
ni v svetišču. Za zbranost v določenem trenutku pač 
na nas vplivajo mnogi dejavniki, ki so lahko moteči 
element, lahko pa so vzpodbuda, da molitev opravlja-
mo zelo življenjsko. Bistveno vprašanje, na katerega 
je prav, da si v tem mesecu odgovorim pa je: koliko 
zaupam v moč molitve?                                     RM

--------------------------------------------------------------------

Zaradi spremenjenih razmer pri izvedbi letošnjega »sreče-
lova« nam je ostalo še nekaj srečk.. Kupite jih lahko vse 
do popolne odprodaje, vsako nedeljo po prvi sveti maši  v 
Antonovi kapeli in vsak petek med 9. in 11. uro v prostorih 
Karitas Laško. Takrat bomo delili tudi dobitke. Priporo-
čeni dar za srečko je 3 eure. Hvala za razumevanje. 

Župnijska Karitas Laško

Če se med seboj ljubimo, ostaja 
Bog v nas in je njegova ljubezen 

v nas popolna.
(prim. Jn 4,12)



Leto sv. Jožefa

Na slovesni praznik brezmadežnega spočetja devi-
ce Marije, 8. decembra lani, je papež Frančišek z 
apostolskim pismom Z očetovskim srcem (Patris 
corde) razglasil posebno Leto svetega Jožefa.
Sv. Jožef je zavetnik Katoliške cerkve, za kar ga 
je pred 150 leti razglasil papež bl. Pij IX. Papež 
Frančišek v podobni vlogi, ki jo je uresničeval sv. 
Jožef, varuh nazareške družine, vidi in se zahvalju-
je vsem tistim, ki nas rešujejo in pomagajo v tež-
kih časih pandemije koronavirusa. V pismu zapiše: 
»Vsi lahko najdejo v svetem Jožefu človeka, ki je 
neopažen, človeka, ki živi z nami vsak dan s svojo 
obzirno dobroto, priprošnjika, oporo in vodnika v 
težavah.«
Apostolsko pismo nosi naslov Z očetovskim srcem, 
ki ponazarja ljubezen, s katero je Jožef ljubil Jezu-
sa, ki ga evangeliji imenujejo “Jožefov sin”.
Papež Frančišek sv. Jožefa predstavlja pod sedmimi 
vidiki: Ljubljeni oče, Oče v nežnosti, Oče v poslu-
šnosti, Oče v sprejemanju, Oče ustvarjalnega pogu-
ma, Oče, ki dela, Oče v senci.

Namen Leta svetega Jožefa je, da bi tega svetega 
moža, ki mu je bilo zaupano veliko poslanstvo v 
načrtu odrešenja, posnemali z zvestobo v malem. 
Sv. Jožef je zavetnik vesoljne Cerkve, je pa tudi 
zavetnik številnih dežel (tudi slovenske), tudi re-
dovnih skupnosti. Kot tesar je vzornik in zavetnik 
delavcev, posebej tistih, ki ustvarjajo z lesom. Je 
zavetnik krščanskih družin, zakonskih parov, otrok, 
mladine, vzgojiteljev. Kot begunec je zavetnik po-
potnikov, migrantov. Sv. Jožefu se priporočamo za 
srečno zadnjo uro. Zaradi svoje tesne povezanosti z 
Jezusom in Marijo na zemlji je naš mogočni pripro-
šnjik v nebeški slavi. 
Radi se mu priporočajmo!

Molitev k svetemu Jožefu

 Bog, ki si v neizrekljivi previdnosti 
sv. Jožefa milostno izvolil

za ženina svoje presvete Matere,
daj nam, te prosimo, da bomo njega,
ki ga za varuha častimo na zemlji,

imeli za priprošnjika v nebesih.
Sveti Jožef, pomagaj mi postati

tako iskren in čist,
da bo prijateljsko oko 

brez strahu in skrbi gledalo v moje srce,
kakor sta Jezus in Marija gledala v tvoje.

Izprosi mi milost 
svete preprostosti in ljubezni,

da se bom tebe ter Marije in Jezusa
oklepal predvsem z ljubeznijo,

 kot si ti ljubil Jezusa in Marijo.
Pomagaj mi, da ti postanem podoben
v čistosti, preprostosti in pobožnosti. 

Amen.
                                                   sv. John Henry Neuman

Je v mojem življenju mesec oktober, mesec molitve, 
mesec rožnega venca?

Pri verouku sem petošolce v petek spraševal spraše-
val, če lahko preštejejo, kolikokrat so se v minulem 
tednu pokrižali. Zanimivi so bili njihovi odgovori:od 
tistih, ki niso naredili nobenega križa, do tistega, ki 
jih je naštel štirinajst. Misel sem od kvantitete pre-
usmeril k ozaveščanju pomena te geste. Pri sebi pa 
sem naslednje jutro, v tihem pogovoru z Gospodom 
na poti na Hum, vendarle slišal povabilo, da kaj za-
pišem o molitvi rožnega venca.
Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana 
mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src 
pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljube-
znijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, 
saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Ma-
rijinim vodstvom.

Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata s 
staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so 
molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsak-
dan posvečene osebe. S časoma se je razvila mo-
litev 150 zdravamarij in 30 očenašev, številka 150 
ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu.
Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. Ve-
seli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti Janez 
Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega 
venca.
Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50-
krat ponovimo eno molitev zdravamarija v enem 
samem delu rožnega venca. Zdi se, da se to ne uje-
ma z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev ro-
žnega venca ni podajanje informacij, je ustvarjanje 
Božjega okolja, v katerem mi lahko zelo osebno 
spregovori Bog.
Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spod-
bujali bratje dominikanci. Poznamo še druge obli-
ke te molitve: serafinski rožni venec, rožni venec 
Božjega usmiljenja in druge.

Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik 
Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je 
krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, 
ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 
so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Pa-
pež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi 
krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in 
se Turkom postavili po robu, vse verne ljudi pa je 
prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo po-
moč Matere Božje.
Danes je rožni venec molitev mnogih laikov in 
družin. Obenem pa je postal skupna molitev vse 
Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi sre-
čamo.
Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker 
grobo in nesvobodno preoblikujejo našo dušo, 
spoznavamo rožni venec kot blago šepetanje skriv-


