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NEDELJA 1.11., VSI SVETI
živi in + farani
+ Marjana, 3. obl., iz družin PESJAK in ALEŠ
+ starši, brat Jože TUŠEK in sestra Helena
- od 9h do 12h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo
- blagoslov pokopališča 
- molitev treh delov rožnega venca PO DRUŽINAH
- ob 18h se bodo oglasili zvonovi v župnijski cerkvi ter 
povabili k družinski in osebni molitvi za rajne.
PONEDELJEK, 2.11., Spomin vernih rajnih
 + Anika VODIŠEK
+ Janko DEŽELAK, obl., in sorodniki
po namenu svetega očeta
TOREK, 3.11., sv. Viktorin Ptujski, škof, mučenec
 za pozabljene duše v vicah 
 + Janez KRIVEC (zadušnica)
SREDA, 4.11.,  sv. Karel Boromejski, škof
+ Karel, Angela in brat Karel TERŠEK
rajni sorodniki in duše v vicah
ČETRTEK, 5.11., sv. Zaharija in Elizabeta, starši Jan. Krstnika
+ Terezija PILIH (zadušnica)
 + Irena MAČEK
PETEK, 6.11., sv. Lenart, opat
+ Jožef DEŽELAK
+ Stanislava STARC in sorodniki
SOBOTA, 7.11., sv. Engelbert, škof
  + Martin, MLAKARJEVI in KOLARJEVI   
 + Tilka ŠKORJA
32. NEDELJA MED LETOM, 8.11. Martinova n.
 živi in + farani
 + Jožef, Marija, sin Jože KOKOTEC in Alojzija KOS
 +  Martin TOPOLE in starši POŽIN
od 9h do 10h in od 10.30 do 11h bo v cerkvi priložnost 
za sveto obhajilo

V petek je dan posta in molitve za čim prejšnje končanje 
epidemije. Na prvi petek bomo prinesli sveto obhajilo 
na dom tistim starejšim, s katerimi se bomo po telefonu 
predhodno dogovorili.

Katoliška cerkev se spominja vseh vernih rajnih 2. no-
vembra. Tradicionalno ta dan duhovniki darujemo tri 
svete maše po namenu vernikov. Verniki molite mo-
litev rožnega venca, pri kateri se spominjate vernih ra-
jnih ter prosite za duše v vicah, da bi dosegle nebeško 
srečo. V Laškem se še posebej spominjamo, poko-
panih, s cerkvenim obredom, v minulem letu (od lan-
skega praznika vseh svetih):
Anica KOLŠEK
Ivanka LANCNER
Anton VODIŠEK
Cvetko URANJEK
Anica GUNZEK
Jožef BARTOL
Ksenija SEŠEL
Julija KUNC
Angela AŠKERC
Marija MAČEK
Miran OMERZU
Breda VERHOVC
Alojz POŽLEP
Boštjan PAJ
Peter NOVAK
Stanko KRAJNC
Amalija OTROČAK
Albina LAZNIK
Angela DEGEN
Silva TRSTENJAK
Ana PODPEČAN
Jožef KRAJNC
Frančiška NOVAK
Marija ZDOLŠEK
Zofija KOLAREC
Ferdinad PAJK
Frančiška ZALOKAR
Magdalena ŠKORJA
Jožef HRASTNIK
Karolina ŠNUR
Pavel DEŽEAK

Mihaela PAPIČ
Štefanija GORIŠEK
Elizabeta HRASTNIK
Ana Nuška BREČKO
Veronika Justina ŠRAJ
Gabrijela GORIŠEK
Marjan PRAŠNIKAR
Jožef DEŽELAK
Marija OČKO
Alojz KRAŠEVEC
Franc Alojz DEŽELAK
Ivan PLUT
Alenka PESKO PASARIĆ
Vojko SENICA
Frančiška OJSTERŠEK
Franc KEKEC
Darko ČREŠNOVAR
Bojana ALBREHT
Marija KNEZ
Irena MAČEK
Štefanija ULAGA
Ivan SELIČ
Vida OJSTERŠEK
Stanislav ALEKSENCEV
Franc VREČAR
Darja UKMAR
Anton TOPOLE
Ana CEROVŠEK
Terezija PILIH
Janez KRIVEC
Dragica ŠOTER.

Pridite k meni vsi, ki se 
trudite in ste obteženi, 
in jaz vas bom poživil, 

govori Gospod.



Zakrament bolniškega maziljenja

Bolezen nas pogosto privede v tesnobnost, zaprtost 
vase ali celo v obup. Pogosto pa prav bolezen sproži 
iskanje Boga in vrnitev k Njemu. 
Gospod Jezus Kristus, zdravnik naših duš in teles, On, 
ki je odpustil grehe mrtvoudnemu in mu vrnil telesno 
zdravje (prim. Mr 2,1-12), je hotel, da njegova Cerkev, v 
moči Svetega Duha, nadaljuje njegovo delo ozdrav-
ljanja in odreševanja. Skrb za bolnike je določil kot 
osrednjo nalogo svojih učencev. Vabi jih: »Bolnike oz-
dravljajte« (Mt 8,17) in obljubi jim Božje pooblastilo: »V 
mojem imenu bodo izganjali demone …Na bolnike 
bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« (Mr 16, 17-18)
Sv. Jakob naroča vernikom »Če je kdo med vami bo-
lan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo 
ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In 
molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; 
če je storil grehe, mu bodo odpuščeni”. (Jak 5, 14 – 15)
Z zakramentom bolniškega maziljenja in molitvijo 
Cerkev priporoča bolnike trpečemu in poveličanemu 
Kristusu, naj jim olajša bolezen in trpljenje ter jih oz-
dravi.
Zakrament je namenjen vsem, ki hudo zbolijo in je v 
nevarnosti njihovo življenje. Prav tako pa je namenjen 
vsem tistim, ki v sebi nosijo težke rane, povzročene od 
raznih oblik zla in trpljenja. 

Kako deluje bolniško maziljenje?
Bolniško maziljenje daje tolažbo, mir in moč ter bol-
nika v njegovi težki situaciji in njegovem trpljenju, na 
globok način, poveže s Kristusom. On je pretrpel naše 
strahove, na svojem telesu je nosil naše bolečine. Mar-
sikomu bolniško maziljenje prinese telesno ozdrav-
ljenje, tistim, ki odhajajo k Bogu, pa podari moč za 
vse telesne in duševne boje na njihovi poslednji poti. 
V obeh primerih bolniško maziljenje odpušča grehe. 
Če okoliščine omogočajo, naj bolnik, pred bolniškim 
maziljenjem, prejme zakrament pokore, po maziljenju 

pa zakrament evharistije. 
Delivci bolniškega maziljenja so samo škofje in 
duhovniki, saj v moči posvečenja, po njih deluje Kris-
tus.
Ne odlašajmo! V bolezni in trpljenju čimprej poiščimo 
možnost, da se srečamo s Kristusom tudi v zakramentu 
bolniškega maziljenja. 
Bolnikom, ki sami niso sposobni poklicati duhovni-
ka, so za bolniško maziljenje in druge zakramente, iz 
krščanske ljubezni, dolžni poskrbeti svojci in prijatelji.

Vsi sveti, prosite za nas!
Dan vseh svetih je. Praznik vseh, ki so svoje krščansko 
življenje živeli v polnosti vere in ljubezni, če tudi nikoli 
ne bodo razglašeni za svetnike.  

V javnosti slišimo, da ta dan praznujemo dan spomina 
na mrtve. Različno poimenovanje odkriva različne 
poglede na življenje. Naš, krščanski, se ne ustavi pri 
smrti, ampak v hrepenenju po svetosti in polnosti 
življenja v Bogu, seže v brezmejno večnost.
V tem dnevu, če tudi ga nekateri imenujejo dan mrt-
vih,  je vedno bilo nekaj svetega. Spomini in ljubezen, 
ki nas povezujejo z našimi rajnimi, ta dan oživijo na 
poseben način.
Spominjam se, ko sva, v otroštvu, s staro mamo obis-
kovali grobove sorodnikov in sosedov. Občudovala 
sem košarice z mahom in s krizantemami, plamene 
svečk, ki so se upirali vetru.  Danes razmišljam, kako 
je bilo moji stari mami, ki je že mlada izgubila moža, 
a nikoli ni mogla obiskati njegovega groba. Nikoli. Ni 
vedela, kje je. 
Odšel je in se po končani vojni ni vrnil. Pustil jo 
je samo z majhnima otrokoma in zemljo, ki je za 
preživetje zahtevala nadčloveške napore. Njegovega 
groba nikoli ni okrasila z rožami. Spomin nanj so 
krasile solze, molitve, življenje, ki je terjalo pogum, 
upanje, ljubezen in odpuščanje. 
Ob obisku pokopališča sva se najprej podali h križu. 
Grob našega starega ata je bil pri križu.  
V tem dnevu je bilo nekaj svetega tudi potem, ko stare 
mame ni bilo več. V večernem zvonjenju, ki je vab-
ilo k molitvi, v zbranosti naše širše družine, ko smo 
ob prižgani sveči in križu zmolili vse dele rožnega 
venca, v litanijah vseh svetnikov, zapisanih v starem 
družinskem molitveniku. Ko smo prosili: »Kuge, la-
kote, vojske, reši nas, o Gospod,« se je zdelo, da gov-
orimo o nečem minulem, o nečem, kar se ne more več 
ponoviti,  pa vendar…
Draga stara mama, letos je vse drugače, česa takega 
tudi ti nisi doživela. Ljubeče se te spominjam in veru-
jem, da si pri Bogu in se veseliš v večni Božji svetlobi. 
Molim in ti pripovedujem o nas, o vsem, kar se doga-
ja, in se zaupljivo priporočam: »Draga stara mama, 
prosi za nas!”                                                 (JK)


