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23. NEDELJA MED LETOM, 5.9., angelska nedelja
7.00: živi in + farani
         + Marija in Jože KLINAR
9.00: + družina MEDVEŠEK
10.30: sv. Mihael:+ Miha JAKOPIČ
PONEDELJEK, 6.9., sv. Zaharija, prerok
7.30: + Vinko VODOPIVEC, obl.
         v zahvalo po nesreči
         v zahvalo Rožnovenski Materi Božji in angelu 
            varuhu za zdravje 
TOREK, 7.9., sv. Regina, devica, mučenka
19.00: + sorodniki ŠVEP in v zahvalo za 50 let življenja
           + Franc KNEZ, obl., in žena Amalija
           + Avgust MOTOH, 3. obl.
SREDA, 8.9., sv. Marijino rojstvo - mali šmaren
7.00: v zahvalo za domovino in vero 
         + Frančiška ZALOKAR
10.30: Marija Gradec: + Vinko KREJAN, 5. obl.
19.00: + Marijan LAPORNIK
ČETRTEK, 9.9., sv. Gorgonij, mučenec
19.00: + Milan PRIVŠEK, starši, sestre in brat MAROT
                 +  Jože HROVAT
PETEK, 10.9., sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
7:30: + Anica OJSTERŠEK
19.00: + Jožefa LOKOŠEK, 30. dan
           + Miroslav ŠRAJ, 30. dan
SOBOTA, 11.9., sv. Prot in Hijacint, mučenca
19.00: Bogu v zahvalo 
           + Štefan KRPIČ, 8. dan
24. NEDELJA MED LETOM, 12.9. 
7.00: živi in + farani
         + Fani DEŽELAK in sorodniki
9.00: + Jože ZAJC, 30. obl.
10.30: + Marija KNEZ, obl., in mož Alojz
           + Jože, Marija TUŠEK, brat Jože, sestra
            Helena in Lojze

Začenjamo veroučno leto 

Spoštovani starši in veroučenci. 
Vzgoja v veri ni samo verouk, ampak je predvsem 
vaš zgled in vaše pričevanje pod domačo streho. 
Verouk je dodatna spodbuda, ki vam pomaga, da 
lahko vzgojo v veri, ki ste jo obljubili pri krstu 
svojih otrok, lažje izvršujete. 
Spodbujam vas k družinski molitvi in k obhajanju 
svetih maš ob nedeljah.
6. septembra začenjamo z veroukom po urniku:

1. RAZRED, PONEDELJEK 16.30 – 17.45, 
Brigita Kovač, kat.

2. RAZRED, ČETRTEK, 16.30 – 17.45, Alenka Slapšak, kat. 
3. RAZRED, PONEDELJEK,16.30 – 18.00,  

Klemen Jager, dhp
4. RAZRED, ČETRTEK, 14.30 – 15.45 (fantje),

16.00 – 17.15 (dekleta), Peter Marčun, dhp
5. RAZRED, PETEK, 16.00 – 17.30, Rok Metličar, žpk
6. RAZRED, ČETRTEK ,15.00 – 16.30, Alenka Slapšak, kat.
7. RAZRED, PETEK, 14.30 – 16.00 ,Klemen Jager, dhp
8. RAZRED, PONEDELJEK, 15.00 – 16.30,

 Klemen Jager, dhp
9. RAZRED, PETEK, 16.00 – 17.30, Klemen Jager, dhp

Učbenike boste nabavili v Mohorjevi knjigarni Celje, 
Prešernova ulica 23, 3000 Celje. razen 8. in 9. razredov. 

Naslovi učbenikov:
1. RAZRED: Božji otrok sem,
2. RAZRED: Praznujemo z Jezusom,
3. RAZRED: Kristjani praznujemo skupaj,
4. RAZRED: Pot v srečno življenje,
5. RAZRED: Znamenja na poti k Bogu,
6. RAZRED: Skupaj v novi svet,
7. RAZRED: Kdo je ta?,
8. RAZRED: Izbrani – nabavijo pri verouku.
9. RAZRED nima učbenika.

“Angel je najbolj zgodaj ustvarjena Bož-
ja stvar. Njegovo bitje je silna moč. Če se 
prikaže človeku, se njegova prva beseda 
glasi: ‘Ne boj se!’ – kar pomeni toliko kot 
trditev, da on sam daje moč … Med Bogom 
in njim vlada soglasje, saj angel skrbi za 
to, kar je svetega v človeku, ki mu je izro-
čen od Boga.”                        (R. Guardini)



Zahvala laški nadžupniji

Štiri dni pred koncem meseca julija 2021, se je po-
kazala okrogla številka 60: šestdeset let življenja, 
in ker sva z bratom dvojčka, lahko rečem: številka 
120. Čeprav vse, so še posebej okrogle številke ži-
vljenja, vedno povezane s praznovanji.
Z bratom sva v krogu bratrancev, sestričen,  njiho-
vih življenjskih sopotnikov, sopotnic, bratovih ož-
jih sorodnikov po njegovi pokojni ženi in nekaterih 
vaščanov in vaščank Sel pri Dobovi, na čelu z do-
bovskim kaplanom, brežiškim županom in njegovo 
ženo, praznovala šestdesetletnico oziroma stodvaj-
setletnico. 
Teden dni za tem, 14.8., smo  v laški nadžupniji, 
na predvečer slovesnega in zapovedanega praznika 
Marijinega vnebovzetja, v cerkvi Karmelske Mate-
re Božje, obhajali sveto mašo, imeli tudi procesijo 
z lučkami in vmes prepevali litanije v čast Božji 
Materi. Čeprav uradno nisem bil določen, da bi so-
maševal, se je, zaradi spleta okoliščin, to zgodilo.
Po končani procesiji, smo se vrnili v cerkev in sledi-
lo je presenečenje. Pred oltar je stopila predstavnica 
župnije in z izbranimi besedami poudarila prazno-
vanje moje šestdedetletnice. Darilo – ličen šopek 
iz belih vrtnic, povezan z modro tanko mrežasto 
pentljo, in manjša svetla, iz vezne plošče narejena, 
tesno zaprta škatla, ob robovih tako izdelana, da se 
je videlo plasti rezanja in lepljenja … v spodnjem 
delu škatlinega pokrova z laserjem vžgano moje 
ime, okrog njega pentlja, seveda izrezljana iz lesa.
Vsebina škatle je bila denarne in materialne vredno-
sti. Tudi duhovni naboj ni manjkal: poseben zelen 
rožni venec z medaljonom in v njem podoba svete-
ga škofa Martina, zavetnika nadžupnije Laško, in 
sveča  z nalepko omenjenega škofa. Oba čakata v 
zastekljenem delu regala. Album za slike bo našel 
svoje mesto in namen.
Župljani in župljanke, hvala vam, ker ste se spo-

mnili name materialno in duhovno. Hvala vam tudi 
za darovane molitve, družini za »duhovniški rekvi-
zit« – belo kolar srajco, in ob njej Srebrno Radgon-
sko penino …
Ročno izdelana čestitka ima pomenljive misli: »Vaše 
življenje v prihodnje izročamo v Marijino varstvo; 
naj bo vaša priprošnjica in tolažnica še enkrat toliko 
let. Bodite blagoslovljeni in z vami tudi vse občestvo 
župnije  sv. Martina v Laškem.«
Leta življenja minevajo, puščajo spomine, nosijo 
zgodovino, vpeto med najdražje in vse, ki jih Božja 
previdnost pritegne v življenjske dogodke. In v Bož-
jem načrtu so odprta preko zemeljskega k večnemu, 
k Njemu, ki je bil, ki je in ki bo prišel, Vsemogočni 
(prim. Raz 1,8).                                                                       Peter Marčun

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

Po izčrpni zahvali duhovnika Petra Marčuna in zapi-
sanem prispevku v prejšnji številki Martinove lilije, 
sem negotov, kako naj oblikujem naslednje misli. 
Oblikovanje presenečenj, ki so se začela šest tednov  
pred torkom, 17. avgusta 2021, preko elektronske 
pošte  »skritega prijatelja«, so me vzpodbujala k 
osebnemu delu, razmišljanju in ustvarjanju. Na kon-
cu je bil, po navodilih, ob kipu sv. Roka, na stran-
skem oltarju laškega svetišča, sestavljen aranžma z 
glinenimi lonci in s svetopisemskimi citati. Šest, za 
vsako desetletje, napolnjeni z vsebino, ki je nasta-
jala v šestih tednih. Vsak lonec je pridobil še ene-
ga manjšega, napolnjenega z zemljo, vzeto iz kraja 
mojih prvih korakov. Križi iz vinske trte, posejana 
pšenica, kamni in storži s Huma ter svetopisemski 
citati so nastajali po naročilu iz tedna v teden, ko 
se je »skrivnostni prijatelj« dal prepoznati. Sledila 
so mnoga presenečanja in nas združila v skupno za-
hvalno sveto mašo, v nedeljo, 22. avgusta. Zame so 
bila vsa dogajanja res veliko presenečenje, za kate-
rimi pa čutim, da je ogromno usklajevanja, priprav 
in skritih dejavnosti. S tolikšno ljubeznijo in darovi 
obdarjen, sem iskreno vesel, da so vsi ti ukrepi za-

radi epidemije, ki so že za nami, ter slutnja pred 
nevšečnostmi še neznanega, v nas sicer pustili ra-
zne brazgotine, niso pa zlomili želje po druženju 
in ustvarjanju lepih trenutkov. Vse doživeto v za-
dnjih tednih me navdaja z optimizmom, s katerim 
bi lahko dal podoben naslov, kot ga nosi že Krajn-
čevo leposlovno delo: Povest o dobrih ljudeh. Nič 
nima skupnega z vsebino romana, le naslov sam 
naznačuje srčnost in vašo dobroto ter ljubezen do 
nas duhovnikov. Vaše izrečene, zapisane ali še z 
drugimi sredstvi izražene čestitke, me spremljajo 
podnevi in tudi zvečer pred spanjem na udobnem 
ležišču, ki je tudi del vašega presenečenja. Ob 
vsem tem pa koristne vzpodbude, kako slediti Je-
zusu, ki ni imel, kamor bi glavo naslonil.
Ob vsem prijetnem vzdušju so se začela vrstiti leta, 
o katerih svetopisemski prerok ugotavlja: Spomi-
njaj se svojega Stvarnika v dnevih svoje mladosti: 
dokler ne pridejo hudi dnevi in se ne približajo 
leta, o katerih porečeš: »Niso mi všeč« (Prd 12,1).
Hvaležen sem Bogu za občestvo, ki se zbira ob 
sv. Martinu v Laškem. Hvaležen za vse, kar sem z 
vami doživel od leta 2009, ko sem bil poslan ozna-
njat  Kristusa križanega in od mrtvih vstalega, po 
takratnem celjskem škofu Stresu. V mesecih, ko 
je bilo potrebno zapolniti praznino izpraznjenega 
škofovega sedeža, sem še posebej čutil Božjo bli-
žino, doživljal marsikatero stisko in iz »Laškega 
Triglava« jutro za jutrom, še prav posebej na vse 
vas in vso škofijo klical in prosil blagoslova. S 
prošnjo po blagoslovu nadaljujem tudi sedaj, ko 
se že nekaj mesecev veselimo novega škofa Ma-
ksimilijana. Še prav posebej sem hvaležen za vaše 
molitve in spremljanja na mnogih poteh z velikim 
razumevanjem in pripravljenostjo pomagati. Za-
hvaliti se želim tudi vsem, ki sestavljamo skupno 
družino v laškem župnišču. Vsak po svojih močeh 
ste prispevali svoj delež, ki je neprecenljiv. Bog 
povrni vsem.                         Hvaležni župnik Rok


