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Maše v prihodnjem tednu
26. NED. MED LETOM, 26.9., Slomškova in Šmih. ned.
7.00: Sv. Mihael: živi in + farani           
9.00: Laško, sv. birma: za birmance, starše in botre
         + Jože ŠKORJA
11.00: sv. Mihael: + Martin, 10. obl., Karolina in
            Ciril BELEJ
             + Janez CESTNIK, Janez in Marija HABE
15.00: Celje, Sv. Jožef: Slomškova slovesnost 
            molitvena ura, nato sv. maša
PONEDELJEK, 27.9., sv. Vincenc ij Pav elski, duh., red. ust.. 
7.30: + Bogu, Materi B. in Angelu varuhu v zahvalo
         + Darja FILIPŠEK
          + Miroslav ŠRAJ
TOREK, 28.9., sv. Venčeslav, mučenec
19.00: + Rajko PLAHUTA in vnuk Aljoša, 15. obl.
         + Jožef DEŽELAK
         + Dragica ŠUSTER
SREDA, 29.9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadang.
7.30: v zahvalo za domovino in vero 
         + Anica OJSTERŠEK
9.00: sv. Mihael: + Ivan in Mihaela SKALE 
ČETRTEK, 30.9., sv. Hieronim, duh., c. uč
19.00: + Rafko OJSTERŠEK
            + Jožefa LOKOŠEK
PETEK, 1.10.,   sv. Terezija Det. Jezusa, dev., c. uč.
7.30: + Anica BOLČINA, obl., in mož Vlado
19.00: +starša Frančiška, Vladimir NOVAK in
             njuni predniki
            + Jože HROVAT
SOBOTA, 2.10., sv. angeli varuhi
10.00: Laško, sv. birma: za birmance, starše in botre
(drugi termin birme zaradi predhodne karantene)
19.00: + Peter KOVAČ, obl., starši Ivan, Marija
           ter Franc JURKOŠEK
           + Franc, obl., Anton GUZEJ in sorodniki
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

Zahvala za krašenje v septembru vasem Gaberno, 
Lahomšek, Trojno in Ojstro.V oktobru čistijo in krasijo 
Marija Gradec, Modrič, Plazovje in Radoblje.

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

Pri rožnovenski pobožnosti v mesecu oktobru 
molimo:

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in 
ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto neve-
sto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri 
ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, 

Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero 
si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se 
milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo 

krvjo, 
in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in 

priprošnjo.

O, preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno 
ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni 

polni oče, vsako kugo zmot in greha. 
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš 
varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si 

nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako 
zdaj brani sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezo-

vanja in vsakega nasprotovanja. 
Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s 
tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in 

doseči večno zveličanje v nebesih. 
Amen.

Gospod, tvoja beseda je 
resnica. 

Posveti nas v resnici.
(prim. Jn 17,17)



Podelitev zakramenta svete birme v Laškem

Praznik svete birme je za vsako župnijo še posebej 
prazničen. Da v Laškem zelo potrebujemo veliko 
Svetega Duha, nam je lahko letošnja situacija, ko 
bomo imeli ponovno sveto birmo v osmini planirane 
in napovedane (2. oktobra 2021), še poseben namig. 
Tako nam nekaj devetošolcev, ki morajo biti še v ka-
ranteni, odpirajo novo okno v svet Božjega.  Razu-
mimo prav Gospodova pota. Binkoštni dogodek nam 
daje edinstveno priložnost, da premislimo o svojem 
odnosu do Svetega Duha. Izmed treh Božjih oseb v 
Sveti Trojici je Sveti Duh tisti, ki ga pogosto najmanj 
razumemo. Pridružimo se apostolom, ki so nekega 
dne prosili Jezusa: “Gospod, pomnoži nam vero.” 
In Jezus jim je odgovoril s priliko o gorčičnem zrnu. 
»Zato, ker imate malo vere,« jim je dejal. »Resnično, 
povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi 
rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo pre-
stavila in nič vam ne bo nemogoče.« (Mt 17,20). Kot 
župnik sprašujem sebe, pa tudi vas - občestvo, kako 
trdna je moja, naša vera?
Tudi mene kdaj zamika, da bi prosili za večjo mero 
Svetega Duha, da bi bili sposobni dosegati velike 
stvari. Toda prva stvar, ki je ne smemo pozabiti, 
je dejstvo, da je Sveti Duh ena izmed oseb Svete 
Trojice. Ko se Sveti Duh razdaja, daje sebe osebno, 
brez mere in v vsej polnosti. Sveti Duh je korenit in 
popoln dar, učinkovit odsev brezpogojne ljubezni 
Očeta in Sina. Zato mi gornja trditev, o večji meri 
Svetega Duha zaradi dveh birm v Laškem, ni v no-
beno tolažbo. V Največjo tolažbo, z vsem sočutjem 
do tistih, ki bodo še en teden čakali za prejem Sve-
tega Duha, vsem, ki smo ga že davno prejeli, naj bo 
misel, ki jo je nekoč ubesedil sv. Avguštin: “Izpra-
šaj svojo notranjost: če je napolnjena z ljubeznijo, 
imaš Božjega Duha.« 
Gospod, ostani z  nami, da bomo zmogli živeti za-
poved ljubezni.                                                 RM

Prisluhnimo razmišljanju dveh družin, ki se veselita 
birme svojih otrok
Sveta birma kot zakrament, ki potrdi zrelost odraslih 
vernikov, v starših vzbudi različna občutja. Poleg 
ponosa in veselja zagotovo občutimo tudi nekaj ne-
lagodja ob dejstvu, da naši otroci postajajo vedno 
bolj odrasli in samostojni. Zavedamo se tudi, da 
bomo v vedno manjši meri lahko vplivali na to, kar 
si vsi za svoje otroke želimo – da bi bili dobri kristja-
ni in ljudje ter da bi vztrajali na pravi krščanski poti, 
tudi če to ne bo vedno lahko in zunanje nagrajeno. 
Toda kar je za nas starše na prvi pogled težko, mo-
ramo uzreti tudi v drugačni luči.
Naši otroci so namreč preko darov Svetega Duha, ki 
jih prejmejo pri obredu svete birme, izročeni v traj-
no Božje varstvo. Ti darovi so: dar modrosti (da se 
bodo znali modro, pametno odločati); dar vednosti; 
dar svéta (da bodo znali dobro svetovati); dar moči 
(da bodo imeli trdno voljo za dobro); dar spozna-
nja; dar pobožnosti (da se bodo trudili svoje življe-
nje naravnavati na Boga) in dar strahu Božjega (da 
bodo znali spoštovati Boga). Bi si lahko kot starši 
za svoje otroke, ki jih imamo tako zelo radi, želeli 
boljše popotnice za njihovo notranjo moč in kažipot 
za krščansko življenje? Zahvaljujmo se Bogu in ga 
slavimo.                                                              MJ

---------------------------------------------------
Pridi sveti duh, pridi po Mariji. 
Sveta birma, misli takoj poletijo par desetletji nazaj, 
kako smo mi kot otroci doživljali, prihod in blago-
slov Sv. Duha – se nas je res dotaknil, smo držali 
obljubo, ki smo jo dali v hoji za Kristusom.  Rezultat 
so naši otroci, ki postajajo zreli za odgovorno kr-
ščansko življenje. Močno upava, da bodo lahko tudi 
oni čez nekaj deset let dejali: uspeli smo, ko bodo s 
svojimi otroki delili lepe spomine in izkušnjo na ta 
dogodek, ter ugotavljali, kaj se je od takrat spreme-
nilo.                                                                    IMZ

Šmihelska nedelja
Zaradi “duhovnega nemira”, ki trenutno vlada v 
svetu zaradi pandemije in v Cerkvi, je povabilo 
papeža Frančiška za mesec oktober, ki je mesec 
rožnega venca, ponovno aktualno. Pred leti (2018) 
je povabil k molitvi za Cerkev, da bi jo Marija in 
nadangel Mihael varovala pred hudičem, ki nas 
hoče vedno ločiti od Boga in med seboj. Ukrepi 
zaradi pandemije, so v svojem bistvu držanje soci-
alne distance, ki pomaga, da se ne okužimo, hkrati 
pa nam omogočajo zapiranje pred drugimi.
Najbolj ranljivi smo takrat, ko spimo in ne more-
mo zaščititi ne sebe ne svojih bližnjih. Čeprav se 
morda počutimo sami, nas v resnici obdaja Bož-
ja navzočnost in cela množica njegovih angelov. 
Njihova navzočnost je nevidna, kar pa ne pomeni, 
da za nas ne morejo ničesar storiti. Posebej naj-
močnejši Božji bojevnik, nadangel Mihael, lahko 
ves čas stoji ob naši postelji, pripravljen, da nas 
in našo družino obvaruje vsega hudega. Njegovo 
mogočno svetišče nad Laškim še posebej močno 
izraža zaupanje naših prednikov v moč povezave 
z njim.
Spodnja molitev je priprošnja nebeškemu varuhu 
in vsem drugim svetnikom, naj nas varujejo pred 
vsem hudim, ki bi nas lahko doletelo med spa-
njem. Tako bomo mirno počivali, vedoč, da nismo 
sami in da nas varuje dobri Bog.
Ljubi Jezus, sprejmi naše duše! Naj preblažena 
Devica Marija, sv. Jožef ter vsi angeli in svetniki 
to noč častijo in ljubijo Jezusovo presveto Srce in 
prosijo za nas Gospoda, da nas obvaruje greha in 
vsega hudega. Sv. nadangel Mihael, varuj nas na 
dan našega boja, da nas strašljiva sodba ne pogu-
bi. O, angeli Božji, katerim varstvu nas je zaupal 
Vsemogočni, to noč nas razsvetlite, vladajte nam 
in nas branite pred grehom in vsemi nevarnostmi.
Ohrani nas, o Gospod, in nam pusti spati, da bomo 
lahko bedeli z Jezusom in počivali v miru. Amen.


