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Maše v prihodnjem tednu
SVETA TROJICA, 30.5 
7.00: živi in + farani
9.00: vsi živi in + zaposleni ZD Laško in Rim. Toplice
          + Martin KAJTNA, obl.
10.30: + Frančiška, Viktor in Ivan ŽUNKOVIČ, starši 
             in vsi iz družine KRALJ
PONEDELJEK, 31.5., Obiskanje Device Marije
7.30: Matej KRISTANŠEK, obl.
         v zahvalo in priprošnjo
TOREK, 1.6., sv. Justin, mučenec
19.00: + Drago VODIŠEK
             + Marija MAČEK
             + Irena MAČEK
SREDA, 2.6., sv. Marcelin in Peter, mučenca
7.30: vsi + iz družine PUŠNIK
          + Antonija PINTER 
ČETRTEK, 3.6., SVETO REŠNJE TELO
7.00: + starši Karel in Jožefa PUŠNIK
10.30: živi in + farani
19.00: + Marko BELEJ, 30. dan
PETEK, 4.6., sv. Kvirin iz Siska, mučenec
7.30: + starši Frančiška in Vladimir NOVAK
19.00: + Marija SVENŠEK
           + Stanislav KRAJNC
SOBOTA, 5.6.,  sv. Bonifacij, škof, mučenec.        
19.00:  + Maks PIŠOTEK, zadušnica 
               + Jože ŠKORJA, 8. dan
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
10. NEDELJA MED LETOM , 6.6.
7.00: živi in + farani
9.00: + Izidor, Angela BELEJ, Blaž LOKOŠEK
10.30: + dva Ferdinanda, Frančiška, Ljudmila DEŽELAK
            + Engelberta, Jurij OJSTERŠEK
PONEDELJEK,7.6., sv. Robert Newminstrski, opat
7.30: + Anika VODIŠEK
           + Branko ROMIH

TOREK, 8.6., sv. Medard, škof
19.00:  + Auguštin ŽIKOVŠEK, 5. obl.
             +  Anica OSTERŠEK
             + Katarina in Rudi ZEMLJAK
SREDA, 9.6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
7.30:  + Alojzija TERBOVC
           + Viljem KRPIČ
ČETRTEK, 10.6., sv. Bogumil Poljski, škof
19.00: + Peter KLINAR
           + Alojzija JELENC 
              Franja KOLŠEK
PETEK, 11.6., SV. SRCE JEZUSOVO 
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
19.00: + Marija MLAKAR
              + Ana BERGINC
SOBOTA, 12.6., sv. Marijino brezmadežno Srce
10.00 : slovesnost prvega sv. obhajila
19.00: + Vera ŠRAJ, 1. obl.
           + Franc MLAKAR, obl. in vsi + MLAKARJEVI
11. NEDELJA MED LETOM, 13.6.    krstna ned.
7.00:  živi in + farani
9.00: + Franc SREBOT, njegovi starši in starši KLEZIN
            + Anton TOPOLE
10.30: + Marko BELEJ

Zahvala za krašenje v maju vasema Kuretno in 
Strmca. V juniju čisti in krasi Rečica.

------------------------
Nedelja Svete Trojice je za škofijo Celje še posebej 
»Dan, ki ga je naredil Gospod«, saj bo v Gornjem 
Gradu, ob 15.uri posvečen tretji škof obnovljene 
celjske škofije, dr. Maksimilijan Matjaž. Slove-
snost posvetitve novega škofa je, zaradi pande-
mijskih ukrepov, prestavljena iz celjske stolnice. 
Čeprav je to največja cerkev pri nas, je vseeno 
udeležba omejena. Vsi pa lahko spremljamo slo-
vesnost preko tv ekranov, saj bo neposreden pre-
nos na SLO 2.

»In glejte: jaz sem z vami 
vse dni 

do konca sveta.«  (Mt 28,20).



V majskih številkah župnijskega lista nas, v pisani besedi, 
nagovarja laški rojak, letošnji zlatomašnik Jože Kužnik. 
V tem tednu nam je pripravil še naslednji zapis:
Ustanovitev celjske škofije leta 2006 je znova korenito 
posegla v moje življenje. Škof dr. Anton Stres, prvi celj-
ski škof, je iskal sodelavce za novo škofijo. Spomnil se je 
name in me imenoval za kanclerja celjske škofije z razla-
go, da je delo kanclerja v glavnem sedeče in da ga bom 
zmogel. Ker ni dobil nikogar za generalnega vikarja, kakor 
je sam dejal, pa je tudi za to funkcijo imenoval kar mene. 
Tako sem se moral iz Maribora preseliti v Celje, kjer je 
Mohorjeva družba novi škofiji v najem ponudila prvo nad-
stropje svoje stavbe na Prešernovi ulici, nasproti Marijine 
cerkve. Tako sem se, po skoraj tridesetih letih vrnil v Celje, 
kjer se je moja duhovniška pot praktično začela.
Življenje in delo na škofijskem ordinariatu je bilo povsem 
drugačno od mojega dotedanjega duhovniškega dela. Kot 
kancler sem moral voditi pisarno, pripravljati razna poro-
čila in dekrete, kot generalni vikar pa sem bil vpet tudi v 
birmovanja po župnijah in vizitacije. Med tednom sem z 
g. škofom somaševal v kapeli na ordinariatu, ob nedeljah 
pa sem maševal v Marijini cerkvi. Tudi tukaj sem opravljal 
sodniško službo, na ordinariatu sem imel prve razgovore 
s tistimi, ki so želeli sprožiti postopek o ničnosti svojega 
zakona, v Maribor pa sem občasno odhajal na sodne seje 
cerkvenega sodišča. Tudi v Celju sem na Katehetsko pa-
storalni šoli imel predavanja iz Svetega pisma. 
Januarja leta 2010 je bil dr. Stres imenovan za ljubljanske-
ga nadškofa in se je preselil v Ljubljano. Marca je bil nato 
imenovan in 24. aprila posvečen novi celjski škof dr. Stani-
slav Lipovšek. Novi škof je na ordinariatu ohranil vse stare 
strukture in tako se je moja služba generalnega vikarja in 
kanclerja nadaljevala še naprej. Vendar je bilo delo gene-
ralnega vikarja zame sčasoma prenaporno in sem se leta 
2011 odpovedal tej službi. Novi generalni vikar je postal 
celjski opat Marjan Jezernik. 
Tudi tukaj sem napisal nekaj križevih potov, nekaj šmarnic 
in dve knjigi o slovenskih mučencih 20. stoletja. Tako sem 

ljudem približal življenje dveh duhovnikov, doma iz žu-
pnije Sv. Jedert nad Laškim, prof. Ferdinanda Potokarja in 
Mihaela Grešaka ter življenjsko darovanje mladega duhov-
nika Izidorja Završnika z Gomilskega, ki je svoje življenje 
daroval namesto svojega sojetnika – slovenski Maksimili-
jan Kolbe!
Službo škofijskega kanclerja pa sem opravljal še naprej – 
vse do usodne zadnje nedelje v oktobru 2016. Tisto nedeljo 
sem še s težavo maševal v Marijini cerkvi, kar je spodbu-
dilo zdravnika, ki je bil pri maši, da je poklical reševalce. 
Po maši je že bil pred cerkvijo rešilec, naložili so me nanj, 
odpeljali na urgenco, tam pa so ugotovili, da imam gangre-
no in še isti večer so mi amputirali (dotlej zdravo) nogo. 
Z aktivnim duhovniškim delovanjem je bilo konec. Ostala 
je še samo ena pot: preselitev v Dom starostnikov pri sv. 
Jožefu nad Celjem!
Hvala Bogu, da mi je bila dana ta možnost, sicer ne vem, 
kdo bi lahko zame poskrbel. Zdaj teče že peto leto kar bi-
vam v Domu sv. Jožefa. S protezo na amputirani nogi sem 
se ponovno »postavil na noge«, da lahko za silo naredim 
nekaj korakov, sicer pa preživljam dneve na invalidskem 
vozičku. Dolgčas mi ni! Spet pišem, da ne bi bil brez dela 
pa so me vključili še v predavanja za naše stanovalce. Spo-
znavamo Sveto pismo in cerkveno zgodovino. V Domu pa 
imam družbo še drugih duhovnikov, ki so pristali tukaj (tudi 
g. Ciril Vodišek), tako da mi ne primanjkuje tudi duhovni-
ške družbe. Hvala Bogu!
Hvala pa tudi vam, dragi Laščani, za vaše molitve, s ka-
terimi ste spremljali in spodbujali mojo duhovniško pot! 
Molite še naprej, za svoje duhovnike, da laška župnija 
ne bo ostala brez bogoslovcev in se bo pomnožilo število 
duhovnikov, ki jih v naši škofiji tako zelo primanjkuje.  
Ko se oziram nazaj na mojo duhovniško pot, se ne morem 
dovolj načuditi temu, kako čudovito me je Gospod vodil 
skozi življenje. Moja invalidnost je bila moja prednost! 
Brez te preizkušnje, brez tega 'križa', vsega tega, kar sem 
doživel, ne bi bilo in bi se moje življenje odvijalo povsem 
drugače. Najbrž me je Gospod res moral »prijeti za nogo, 
da mu ne bi ušel«. Tako pa me je usmeril na pot za njim. 

Ne morem se mu dovolj zahvaliti! »Božja pota niso naša 
pota in Božje misli niso naše misli«, je spoznal že sveto-
pisemski pisatelj in to sem moral okusiti tudi sam. Zato se 
moram Bogu samo zahvaljevati za vse, kar me je dolete-
lo in kar sem doživel. V praksi se je dobesedno izpolnilo 
moje novomašno geslo: »Po tvoji veliki milosti vstopam 
v tvojo hišo«. Duhovništvo je res velika Božja milost, pa 
tudi velika odgovornost! 
Ob sklepu lahko samo s psalmistom rečem: »Kaj naj po-
vrnem Gospodu za vse dobro, ki mi ga je storil? Kelih 
zveličanja bom dvignil in slavil Gospodovo ime!«
Ob koncu pa mi ostane še ena prošnja: »Gospod, pokli-
či še nove fante v svojo službo, da laška župnija, celjska 
škofija in naš narod ne bodo ostali kakor ovce brez pastir-
jev in da se bo tvoje ime še naprej razširjalo in prinašalo 
odrešenje in zveličanje ljudem!« Amen, tako bodi!

-----------------------------
Našemu dragemu zlatomašniku Jožetu Kužniku sem  iz 
srca hvaležen, da je bil naš gost s pisano besedo, name-
njeno vsemu laškemu župnijskemu občestvu, ki je v času 
ukrepov, zaradi pandemije, še posebej preizkušano. Če 
zmore človek zapisati, da vidi v svoji invalidnosti svojo 
prednost, potem smo tudi mi še kako povabljeni, da išče-
mo ljubečo Božjo bližino v naših križih in preizkušnjah.
Ko sva se pogovarjala o slavju zlate maše v Laškem, sem 
glede datumov odkril, da letošnje nedelje sovpadajo z 
dnevi pred petdesetimi leti. Zlatomašnik je izbiro nedelje 
za slovesnost v juliju odstopil letošnjemu novomašniku. 
Tako sva se dogovorila za naslednjo nedeljo, 11. julija. 
S tem je še močneje pokazal, da je vsaka maša tudi zla-
ta maša, zaradi dogodka, ki se v njej obnavlja. Smo pa 
Laščani v tem letu resnično »blagoslovljeno občestvo«, 
ko se nam dogajajo tako pomenljive slovesnosti. Ne bi 
bilo prav, da se ne bi močno potrudili ravno z duhovnim 
življenjem in s hvaležnostjo v Gospodu, ko smo tako 
močno obdarjeni.
Skupaj se veselimo dogodkov, v katere vstopamo. 
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