
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
NEDELJA, JEZUSOV KRST, 9.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin TOPOLE, 3. obl.
10.30: + Anica OJSTERŠEK
PONEDELJEK, 10.1., sv. Gregor Niški, škof
7.30: v zahvalo za srečen porod
          + Marija GRAČNER
          + Mihael JAKOPIČ
TOREK, 11.1., sv. Pavlin Oglejski, škof
18.00: + Zdenka GOTAR  
           + Martin HRASTNIK
SREDA, 12.1., sv. Tatjana, mučenka
10.00: + Oto OJSTERŠEK
           + Stanko GOTAR
           + DRragica ŠUSTER
ČETRTEK, 13.1., sv. Hilarij, škof, cerkv. uč.
18.00: + Viktor, 1 obl., in Darja SEME
           + Ana MERHAR, zadušnica 
PETEK, 14.1., sv. Odon, prior v Jurkloštru
7.30: + Franc JURKOŠEK
18.00: + Pavle URANKAR, 30. dan
              v +zahvalo in priprošnjo za ŽIVLJENJE
SOBOTA, 15.1., sv. Pavel iz Teb, puščavnik
18.00: + Janez, Marija PUŠNIK, stari starši, brata 
Jože in Ivan ter Peter KLINAR
           + Dragica ZORKO
2. NEDELJA MED LETOM, 16.1.  
7.00: živi in + farani
9.00: + biseromašnik Martin BELEJ, obl.
10.30: + Janez PLANINŠEK, 30. dan

V sredo, bo zaradi rekolekcije dekanije Laško-
Videm ob Savi, sveta maša v Laškem ob 10.uri.
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občestva. Sam pa se globoko zavedam, da števil-
ke povedo zelo malo ali pa, upoštevajoč samo njih, 
zgrešimo tisto, kar je bistveno. Papež Frančišek, v 
okrožnici Vsi smo bratje, pravi: »Za osnovno izho-
dišče potrebujemo Božji pogled. Kajti Bog ne gle-
da z očmi, Bog gleda s srcem. In Božja ljubezen je 
do vsakega človeka ista, ne glede nato, kakšna je 
njegova vera. In tudi če je ateist, je ljubezen ista. 
Ko bo prišel poslednji dan, na zemlji pa bo dovolj 
svetlobe, bomo videli stvari, kakršne so; zelo bomo 
presenečeni.« (Leto 2020, št. 281) 
Ta srčni Božji pogled potrebujemo, ko se ustavlja-
mo ob statistikah ali priporočilih in navodilih o 
prejemanju zakramentov. Potrebuejmo ga, da nas v 
tem času pandemije ne zajame malodušje, v deka-
niji Laško pa čutim, da ga še posebej potrebujemo 
v tednih, ko skušamo zapolniti vrzel, ki je nastala s 
smrtjo župnika župnij Dol pri Hrastniku in Hrastnik. 
Zavedajoč se, da bomo poskušali po svojih močeh, 
do premestitev duhovnikov, ki se redno dogajajo v 
mesecu avgustu, duhovno oskrbovati tudi ti dve žu-
pniji. V laškem župnišču živimo štirje duhovniki, 
ki oskrbujemo šest župnij. Župnik Klemen Jager je 
odgovoren za župnije Sv. Marjeta Rimske Toplice, 
Sv. Miklavž nad Laškim  in Sveta Jedert nad La-
škim, jaz pa sem odgovoren za nadžupnijo Laško in 
župniji Dol pri Hrastniku in Hrastnik. V pomoč sta 
dodeljena kaplan Lovro Slejko in duhovni pomoč-
nik Peter Marčun. Duhovni pomočnik Jože Turk pa 
se je poleti 2021 preselil v svoj rojstni kraj v Črno 
na Koroškem. Način pastoralnega dela v marsičem 
postaja vse bolj podoben tistemu iz časov delovanja 
pražupnij, ko so duhovniki hodili po terenu oskr-
bovati, iz enega župnijskega občestva in se v nekaj 
dneh ponovno vračali v župnijo. Prevozna sredstva 
nam sedaj omogočajo neprimerljivo hitrejše prema-
govanje razdalj, načini komunikacij so vse drugač-
ni, zato ni razlogov za strah.                       Rok M.

Gospod se je razodel 
narodom vsega sveta, 

ki so jih zastopali Modri, 
ki so prišli z Vzhoda, 

da bi se poklonili 
judovskemu Kralju.  (6.januar 2022)



Nadaljevanje vsebine iz prejšnje Martinove lilije. 
PredstavljenI so bili krsti, poroke in nekaj o pogrebih 
v letu 202. Omenjeni podatki iz krstne, pogrebne in 
poročne knjige nas vodijo k odgovornemu poslan-
stvu oznanjevanja evangelija in življenja o nas sa-
mih in župniji kot občesvu ljudi.

Pogreb s krsto
Za žalujočega je pomembno, da se lahko poslovi od te-
lesa, saj tako, ne le ve, ampak tudi doživi, da ima tako 
pokojnega zadnjič telesno pred seboj. Zato je primerno, 
kjer je to mogoče, da se krsta odpre, če se seveda s tem 
ohrani dostojanstvo pokojnega.

Pogreb z žaro
Pri nas je sicer navada, da poteka obred pogreba v pri-
meru upepelitve enako kot takrat, kadar pokojnik leži v 
krsti. Naravno je, da se poslovimo od telesa pokojnega, 
saj smo ga v tem telesu srečevali in je njegovo telo izra-
žalo njegovo osebnost. 
Zato se je nekoliko vsiljeno in težko poslavljati od 
kovinske žare, za katero moramo verjeti, da vsebu-
je pepel. Zato pri pogrebih z žaro Cerkev priporoča 
bodisi obred slovesa pred upepelitvijo bodisi celoten 
obred pogreba pred upepelitvijo, temu sledi upepeli-
tev in nato se žara pokojnega samo spoštljivo odnese 
na grob.
Slovo pred upepelitvijo je opisano v pogrebnem 
obredniku. Za to slovo se je potrebno dogovoriti z 
duhovnikom in željo sporočiti pogrebni službi.
________________________________________

Kako ravnati ob smrti svojcev?
Umiranje je proces, v katerem se umirajoči začne 
poslavljati (če ne gre za nenadno smrt ali če mu je to 
omogočeno), saj sluti bližajoči se konec svojega ži-
vljenja. Zato je bližina domačih tistemu, ki umira, v 
veliko pomoč in uteho, posebno takrat, ko ne more-
mo več storiti ničesar, kar bi izboljšalo stanje. Ko se 
izteče zemeljsko življenje, veleva krščanska navada, 
da pokojniku izkažemo primerno čast in pozornost. 

Prav je, če je le mogoče, da se družina zbere k sku-
pni molitvi. Za obisk duhovnika ob bolniku poskrbi-
mo še za čas njegovega življenja. Če je prilika in od 
nastopa smrti še ni minilo 30 minut, lahko pokličete 
duhovnika, da opravi pogojno maziljenje in posle-
dnje priporočanje. Nato naj svojci, o smrti osebno 
obvestijo župnika. Župnik ali duhovni pomočnik 
zbere podatke, ki so potrebni za vpis v mrliško knji-
go: čas in kraj smrti, stalno bivališče, rojstni datum, 
kraj rojstva, dekliški priimek (za ženske), ime soza-
konca (za poročene in ovdovele), podatke o starših 
(za samske), poklic, vzrok smrti.
Skupaj pripravijo osmrtnico in se dogovorijo o dne-
vu, uri in načinu pogreba. 

Prijava pogreba
Pogreb prijavimo na pogrebnem podjetju, potem ko 
zdravnik potrdi dejstvo smrti (če svojec umre v domu 
za ostarele ali v bolnišnici, uredimo vse potrebno tam, 
če umre doma, kličemo urgentno ambulanto).
Dogovorimo se glede dneva in ure pogreba.
Pred objavo cerkvenega pogreba se pogovorimo z 
domačim župnikom in nato uro potrdimo še v po-
grebnem podjetju, potem ko se je župnik z dnem in 
uro strinjal. Odkar iz Laškega upravljamo več žu-
pnij, katerih pokopališča upravljajo različne službe, 
se je še posebej potrebno, pred določitvijo ure kr-
ščanskega pogreba posvetovati z župnikom. 

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

Primerjajmo versko statistiko še nekoliko širše. V 
letu 2020 je bilo v Sloveniji podeljenih:
– 7.332 krstov,
– 8.315 prvih obhajil,
– 8.013 svetih birm,
– 1.664 cerkvenih porok, 
– 16.130 cerkvenih pogrebov.
Tudi v slovenskem merilu je v zadnjih letih več 
kot dvakrat več pogrebov kot krstov.
Kaj pravijo številke o vernosti Slovencev in številu 
cerkva?

Leta 2020 je imela Slovenija 2.108.977 prebival-
cev, od teh je bilo 1.507.477 katoličanov (71,48 %). 
Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s 
sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest 
škofij: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska 
Sobota in Novo mesto. 
V Sloveniji je 697 teritorialnih župnij in dve per-
sonalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v 
Mariboru). 
V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel.

Podatki o škofiji Celje:
- površina: 2.711,4 km2 (približno 12 % Slovenije 
ali 35 % površine mariborske metropolije),
- prebivalcev: 289.500,
- katoličanov: 226.000 (78% prebivalcev nove 
škofije),
- duhovnikov: 98 inkardiniranih,
- duhovnikov, ki delujejo in prebivajo na ozemlju 
škofije: 122,
- župnij: 112,
- župnijskih cerkva: 110,
- podružničnih cerkva: 223.
Od 1. septembra 2021 je Škofija Celje razdeljena 
na 5 dekanij:
dekanija CELJE-NOVA CERKEV,
dekanija GORNJI GRAD-ŠALEŠKA DOLINA,
dekanija KOZJE-ROGATEC-ŠMARJE PRI JELŠAH,
dekanija LAŠKO-VIDEM OB SAVI,
dekanija ŽALEC-BRASLOVČE.
V naši Laško-Videmski dekaniji najdemo:
- župnij in tudi župnijskih cerkva: 28,
- podružničnih cerkva: 79, 
- kapel: 8.
Skupno je 115 objektov, namenjenih za bogoslužje. 

Statistične podatke radi primerjamo s preteklimi 
leti. Zbiranje le-teh nam daje neko podobo živo-
sti ali načina življenja konkretnega župnijskega 


