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Maše v prihodnjem tednu
32. NEDELJA MED LETOM, 7.11. Zahvalna n.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Ivanka, 20. obl., mož Jernej HROVAT in stari 
               starši MARINKO
 10.30: +  Martin TOPOLE, starši in brat Marjan POŽIN
PONEDELJEK, 8.11., sv. Gottfrid (Bogomir), škof
7.30: + Jožef, Marija, sin Jožef KOKOTEC in Alojzija KOS 
          v zahvalo za 80 let življenja, priprošnja za zdravje 
             in blagoslov
           za duše v vicah
TOREK, 9.11., Posvetitev lateranske bazilike
18.00: + Adam ŽIBRET, 30. dan
           živi in + iz družin KRAJNC in KUNKEL
           + Janko PICEJ, obl.
SREDA, 10.11., sv. Leon Veliki, papež, cerkv. uč.
7.30: + Albin, Ana PUŠNIK, Ladislav, Ljudmila
            PAVLINC
           za verne duše
            + Darja FILIPŠEK   
ČETRTEK, 11.11., sv. Martin iz Toursa, škof
10.30: + Martina KLADNIK in sorodniki
            za verne duše 
            + Jožefa VRBOVŠEK, 30. dan 
PETEK, 12.11., sv. Jozafat Kunčević, škof, muč.
7.30: + Ivan DEŽAN
18.00: + starši PASAR in sorodniki
           + Stanislav HRIBERŠEK, 30. dan
SOBOTA, 13.11., sv. Stanislav Kostka, redovnik
15.00:  po namenu zakoncev jubilantov
18.00: + Jože, 10. obl., Marija in Rok TERŠEK
           + Irmina TERŠEK, 8. dan
33. NEDELJA MED LETOM, 14.11. Martinova ned.                                                
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin MLAKAR 
10.30: + Alojzij GOLOUH

po sveti maši je predviden prazničen program

ji notranjosti sem pristno doživljal mnoge trenutke 
hvaležnosti za marsikaj, kar se mi je zgodilo, česar 
sem bil deležen v različnih pogledih. 
V eni od zakonskih skupin smo si zastavili vpraša-
nje kaj nam je pandemija prinesla in kaj odnesla? 
Razmišljanje smo omejili na osebno rast, zakon in 
družino. Presenečen sem bil, kako so se v družinah 
predšolskih in osnovnošolskih otrok izrisale vre-
dnote, bili so več skupaj, manj časa po nakupih in 
manj zapravljali za nepotrebne stvari, vključevali 
otroke v družinsko delo, utrdili odnos med zakon-
cema. Delo od doma zaposlenih konkretnega pod-
jetja je merilo zelo dobro uspešnost opravljenega. 
Odnesla  pa je občutek svobode gibanja, vse manj je 
bilo srečanj, zato je odnesla tudi marsikatere odnose 
s sorodniki, otežila obiskovanje ostarelih, obiske v 
bolnišnicah, v rizičnih skupinah poglobila osamlje-
nost. Gledano na minulo leto z obeh vidikov ima 
nekatere posebne poudarke, ki se zelo razlikujejo 
glede na to,s kom razmišljamo v tej smeri.
 Letošnja zahvala župnika laškega občestva je torej 
drugačna od prejšnjih. Čutim težo, da kljub tihemu 
načrtovanju nekateruih že utečenih dejavnosti, nismo 
mogli uresničiti. A sem iz srca hvaležen za vse, kar se 
nam je v minulem letu dogajalo in iz česar smo, kljub 
preizkušnjam, lahko prepoznali Božjo bližino in imeli 
edinstveno priložnost poglobiti osebno vero. Zato se v 
imenu vseh župnijskih ožjih sodelavcev zahvaljujem, 
da zmorem pred oltar položiti “dar  uboge vdove” .
....................................................................................................................................................................

Vsi, ki v letu 2021 obhajate oglate in okrogle obletnice 
poroke: 5, 10, 15, 20, srebrno, 30, 35, 40, 45, zlato, 55 in 
vsako leto po tem jubileju, prav lepo vabljeni, da se v so-
boto 13. novembra 2021, ob 15. uri, zberemo v župnijski 
cerkvi k zahvalni maši. Po maši skupnega druženjea zardi 
covidnih ukrepov ne bo, bomo pa spominsko sveto mašo 
tako oblikovali, da nam bodo zagotovljeni varnostni ukrepi 
omogočili zahvalo v svetišču,  sv. Martina, ki nam zaradi 
svoje velikosti omogoča takšno načrtovanje.

Nebeški Oče, hvala ti za dar 
nove in zlate maše, v letu 2021, v 

laškem občestvu.

Hvaležni smo ti 
za obilne darove, 

ki nam jih podarjaš!



Zahvala za dobro in slabo

Prve jutranje trenutke običajno namenjam branju 
Božje besede. Ker nisem več rosno mlada, in ker 
me je življenje že obogatilo s skromno mero modro-
sti, je moja jutranja molitev klic k Bogu s prošnja-
mi, predvsem pa z zahvalami. Toliko tega imam, 
da se lahko zahvaljujem, tudi takrat, ko življenje 
ne teče gladko. Takrat sem toliko bolj hvaležna za 
milost zaupanja Bogu: «Gospod, naj se zgodi Tvoja 
volja.« Jutranji klic k Bogu me opogumi, potolaži, 
razveseli, dan začnem z Božjim sopotnikom, ki ve-
dno zasliši moj klic.  Spoznavam, da me vsakdanje 
zahvaljevanje osrečuje, predvsem pa krepi moj od-
nos z Bogom. 

Tebi naša hvala ni potrebna,
vendar se ti po Tvoji dobroti smemo zahvaljevati.

Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo,
pomagajo pa nam na poti k Tebi. (mašni hvalospev)

Hvaležnost me spreminja. S hvaležnostjo sem za-
čela odkrivati lepoto krutosti, lepoto trpljenja, ker 
hvaležnost vse stvari spremeni v dragocene in po-
membne, tudi tiste, ki mi niso všeč. Drugače po-
vedano, hvaležnost trdega sveta ne omehča, ga ne 
spremeni, odkrije pa lepoto trdote, saj so vse stvari 
kot darilo. 
Dandanes srečujem ljudi, ki pogosto živijo v več-
nem obžalovanju nečesa, v prepričanju, da je ži-
vljenje eno samo trpljenje, v večnem iskanju sreče, 
v večnem nezadovoljstvu. Pozorni so predvsem na 
stvari, ki jih jezijo in ne na tiste, ki jih bogatijo. V 
življenju je treba iti do obupa, do vprašanj brez od-
govora, do temin noči.

Gospod, usliši mojo molitev,
moje vpitje naj pride k tebi.

Na skrivaj svojega obličja pred mano
na dan, ko mi je tesno; (Ps 102, 1-3)

Marko Rijavec je lepo zapisal: «Človek si misli, da 
bo preživel, če za vsako ceno poskuša rešiti svoje 
udobje. Toda »kdor hoče rešiti svoje življenje, ga bo 
izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene 
in zaradi evangelija, ga bo rešil.« (Mr 8,35) Ker je res 
tako, kdor nima česa, zaradi česar bi bil pripravljen 
umreti, tudi nima ničesar, za kar bi bilo vredno žive-
ti. Vse dobre, lepe in vredne stvari tega življenje so 
sad napora in odločitve, ki je vedno majhna smrt. A 
kjer ni smrti, tudi ni vstajenja, kjer je povprečnost, ni 
življenja. Življenje se namreč začne z odločitvijo, ta 
pa je, hočeš nočeš, zagotovo smrt udobja.«
Ali ste hvaležni  za ljudi, ki vas imajo radi, hvaležni 
za družino, za sozakonca, za starše in otroke, brate 
in sestre, sosede, hvaležni za naravo, hvaležni za kos 
kruha, ki ga dajete v usta, in za kozarec vode, ki jo 
pijete? Ali ste hvaležni za delo, ki ga lahko opra-
vljate, za mir in čudovito deželo Slovenijo? Ali ste 
hvaležni za zdravje in vero, ki sta vam dani? Ali ste 
hvaležni za lepe in težke čase, za lepoto, za ljubezen, 
za strahove, bolečino in smrt? Vse, kar vam je dano, 
tudi trpljenje in strah, so načini, ki vas okrepijo za 
življenje, so utrinki, ki vaše življenje obogatijo. 
Naj zaključim z besedami Alenke Rebula: »Trenu-
tek, ko začutimo hvaležnost do tega, kar imamo, nas 
odpre. V doživetju, da smo obdarovani, ljubljeni, 
uspešni v katerikoli malenkosti, ki je resnična, skor-
ja popusti. Kar čutimo, hoče ven, v množenje.  Zato 
je vsak trenutek srečne hvaležnosti začetek novega 
obilja.«                                                               (TT)

Hvala večnemu Bogu!
Vse stvari ga zdaj molite!

Stvarniku, dobrotniku, večno slavo zadonite.
Zbori angelski pojo, hvali zemlja in nebo. 

Nedelja hvaležnosti po zgledu »uboge vdove«

V središču besednega bogoslužja zahvalne nedelje je 
uboga vdova, oziroma, je dejanje, ki ga je izvršila, ko 
je vrgla v tempeljsko zakladnico ves drobiž, ki ji je 
še ostal. To dejanje je, zaradi Jezusovega pozornega 
pogleda, postalo pregovorno. ‘Vdovin dar’ je namreč 
postal sinonim za darežljivost tistega, ki brez zadržkov 
da tisto malo, kar ima.
Tudi nam, kakor tistega dne učencem, Jezus pravi naj 
dobro pogledamo, kaj počne ta vdova, saj je v njenem 
dejanju navzoč zelo pomemben nauk za naš čas pan-
demije... Eni so takrat darovali od svojega preobilja, 
vdova pa je dala od svojega pomanjkanja vse, kar je 
imela za življenje. Ta vdova je v svoji življenjski drži 
verovala Bogu ter mu popolnoma zaupala. To zaupan-
je še kako potrebujemo tudi mi. V tem razpoloženju je 
ustvarjalna, neločljiva enost med vero in dejavno lju-
beznijo (karitas), kakor tudi med ljubeznijo do Boga 
in ljubeznijo do bližnjega, ki nam zgovorno kaže še 
druga vdova, iz Stare zaveze, ki je v svojem poman-
jkanju nahranila še preganjanega popotnika preroka 
Izaija. 
Čutim, da nas k hvaležnosti vabi vsaka nedelja in 
vsak dan, ta pa me še posebej spominja, da sem 
pogosto okoren in premalo pozoren. Spoznavam, 
da to, kar je za naše telo obleka, je hvaležnost v 
razmerju do ponižnosti in krotkosti, ki  jo Jezus 
blagruje in nam daje za zgled vdovo iz templja.
Že trinajsto leto se v teh dneh med vami sprašu-
jem  koliko ljudi iz laškega občestva odvrnem od 
intenzivnega sodelovanja v njem, ker ne znam  ob 
pravem času in na pravem mestu s primernim pri-
stopom povabiti k sodelovanju in se tudi zahvaliti 
zanj. Letos sem imel v poletnih šestih tednih, pred 
osebnim praznikom, priložnost, da sem, voden od 
»skritega prijatelja«, po različnih sklopih prehodil 
desetletja svoje življenjske poti. Danes mi je žal, 
da nisem že takrat zapisal občuteno, kajti v svo-


