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8. NEDELJA MED LETOM, 27.2.
7.00:  živi in + farani
9.00: + Marija, obl., in Franc PUH
          + Franc, obl., in Irena MAČEK
10.30: + Franja BENEDEK, obl.
PONEDELJEK, 28.2., sv. Roman, opat
7.30: + Katarina in Rudi ZEMLJAK
          + za duše v vicah
TOREK, 1.3., sv. Albin, škof
18.00: + Eva KOSMUS, 30. dan
           + Adam ŽIBRET
            + Nadjina TABOROVEC, 5. obl.
             + Antonija, 30.obl., Martin PEGANC + Anica, 
                 Ivan LUKEŽ in Ferdinand KRSNIK
SREDA, 2.3., ++ Pepelnica // pri maši pepeljenje 
7.30: za domovino in mir v svetu 1/9 (začetek devetdnevnice)

18.00: + Darja, 8. obl., in Viktor SEME
             + Dragica ŠUSTER
ČETRTEK, 3.3.,  sv. Kunigunda, cesarica
18.00: za domovino in mir v svetu 2/9 
             + iz družin JUH, TROBIŠ in LENHART
PETEK, 4.3., sv. Lucij I., papež
7.30: vse žive in + iz družin PADEŽNIK in NOVAK
18.00: za domovino in mir v svetu 3/9
            + starši TERŠEK, ADAMIČ in brat Jože
SOBOTA, 5.3., sv. Hadrijan, mučenec
18.00: + Alenka KOS BIZJAN, obl., iz družine KOS, 
                Franc in Marija JURGELJ
                  za domovino in mir v svetu 4/9

po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
1. POSTNA NEDELJA, 6.3.
7.00: živi in + farani
         za domovino in mir v svetu 5/9
9.00: + Terezija FRECE, 20. obl.
10.30: + Jože TUŠEK, iz družin TUŠEK in HVALIČ
            + starši, bratje ULAGA in Alojz KLINAR

Zahvala za krašenje v februarju vasema Brstnik in Ri-
fengozd. V marcu čistita in krasita Kuretno in Strmca.

Župnijska karitas (ŽK)
Plenum ŽK Laško, ki je potekal minuli torek, 22. feb-
ruarja 2022 po večerni sveti maši  nas spominja in opo-
zarja na evangeljsko poslanstvo ljubezni do bližnjega. 
Župnijska karitas podpira ljudi v stiski, jim pomaga na 
različne načine, hkrati pa deluje preventivno in dobro-
delno v vseh razmerah, tudi v času pandemije. Spre-
mlja delo drugih socialnih struktur in, v župniji ter tudi 
širše, pomaga pri vzpostavljanju socialne mreže.
Ustanovni sestanek formalno ustanovljene ŽK je 
bil 22. 10. 2009. Prva voditeljica, že pokojna Olga 
Krajnc, je vodila ŽK do februarja 2011. Na tem obč-
nem zboru je bilo vodenje zaupano Dragici Cverle, ki 
z vso požrtvovalnostjo koordinira to pomembno delo.
Na sam ustanovni sestanek je prišlo 22 zainteresiranih 
podpornikov. Številka se je v teh letih spreminjala gor 
in dol. Nekaj jih je medtem umrlo ali zaradi bolezni 
in osebnih razlogov prenehalo. Pred pandemijo je bilo 
25 prostovoljcev. Od tega jih aktivno vseskozi sodelu-
je 7. Med temi imeni je 5 oseb, ki so prostovoljci ŽK 
od prvega dne. 
V času pandemije so se v sodelovanje vključile tudi 
posamezne mlajše sodelavke. 
Ker so v laški dekaniji nekatere sosednje župnije, ki 
nimajo ustanovljene svojih ŽK, naše delovanje, po 
usmeritvah Škofijske karitas Celje, deluje, po svojih 
močeh ,tudi širše. Vsem aktivnim in podpornim čla-
nom smo želeli s plenumom izraziti zahvalo. Naj to 
iskreno zahvalo zapišem tudi v župnijskem listu, saj 
smo vsi kristjani odgovorni  v delu ljubezni do bližnje-
ga in ne more namesto nas to opravljati nekdo drug.  
Bog povrni še posebej vsem aktivno sodelujočim pri 
koordinaciji in mnogih aktivnostih, da župnija odgo-
vorneje živi evangeljsko poslanstvo zapoved ljubezni.

        Rok M.

Svet nas potrebuje: MOLIMO ZA MIR, 
tudi v postnem času!

.

MOLITEV ZA MIR

Gospod, Knez miru, ko spre-
mljamo novice o vojni, molimo 
in se darujemo za mir med lju-
dmi.
Prosimo te, da prevlada logika ljubezni in solidarnosti 
nad logiko geopolitične prevlade v svetu.
Prosimo za spremembo v srcih in razumu tistih, ki od-
ločajo o vojni in miru, da zavzamejo držo dialoga in 
miroljubnega reševanja nesporazumov.

Vsi ljudje smo Tvoji otroci in Tvoji otroci so sedaj na 
obeh straneh vojnih linij.
Vsi trpijo zaradi vojne, najbolj pa družine na obeh 
straneh, ki bodo pretrpele izgubo bratov in sester, oče-
tov in mater, mož in žena, otrok, domov, sosesk in mir-
nega sobivanja.

Zato Ti, Gospod, Gospodar miru in ljubezni, odpri oči 
vsem, predvsem pa odgovornim za vojno, da bodo spo-
znali svoje napačne poti in da bo prevladal mir.
Naj vsi spoznajo, da imamo samo en skupni dom in da 
je veliko več stvari, ki nas povezujejo kot delijo.

Prosimo Te, Ljubezen sama, naj dobri ljudje ne pogledajo 
vstran
in da se ves svet zedini v prizadevanju za mir v Ukrajini
in vsepovsod po svetu, kjer ljudje 
trpijo zaradi vojn in nasilja,
tudi v pozabljenih vojnah daleč 
vstran od naših oči.

V tej težki uri, Gospod, usliši 
našo molitev,
ker ti si Ljubezen in kralj miru. 
AMEN



Cerkev je poklicana živeti svoje POSLANSTVO v zvestobi 
svojemu UČITELJU

(iz homilije papeža Frančiška ob začetku sinode)
»Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je 
njegova ljubezen v nas postala popolna« (1Jn 4,12). 
Osredotočimo se na tri teme, na dramo osamlje-
nosti, na ljubezen med moškim in žensko ter na 
družino.
OSAMLJENOST
Adam je živel v raju, dajal imena drugim stvarem in 
tako izvajal nad njimi nadvlado, ki razodeva njego-
vo nesporno in neprimerljivo superiornost, a se je 
kljub temu čutil samega, ker se »ni našla pomočni-
ca, njemu primerna« in je zato občutil osamljenost.
Danes živimo protislovje globaliziranega sveta s 
tolikšnimi razkošnimi stanovanji in nebotičniki; a 
z vedno manj topline doma in družine; toliko am-
bicioznih projektov, a z malo časa za to, kar je bilo 
uresničeno; toliko izpopolnjenih sredstev za zaba-
vo, a z vedno večjo praznino v srcu; toliko užitkov, 
a malo ljubezni; toliko svobode, a tako malo samo-
stojnosti… Vedno bolj so v porastu osebe, ki se ču-
tijo same, pa tudi tiste, ki se zaprejo v sebičnost, v 
otožnost, v uničevalno nasilje, v suženjstvo užitka 
in boga denarja.
Danes živimo v nekem smislu isto Adamovo izku-
šnjo, tolikšna moč, ki pa jo spremlja osamljenost 
in ranljivost, in družina je ikona tega. Vedno manj 
resnosti je pri nadaljevanju trdnega in rodovitnega 
odnosa ljubezni, tako v zdravju kot v bolezni, tako 
v bogastvu kot v revščini, ko gre dobro in ko gre 
slabo. Trajna, zvesta, vestna trdna in rodovitna lju-
bezen je vedno bolj zasmehovana in se nanjo gleda, 
kot na nekaj starinskega. 
LJUBEZEN MED MOŠKIM IN ŽENSKO
Božje srce je postalo žalostno, ko je videlo Adamov 
o osamljenost.  Zato je rekel: »Ni dobro človeku sa-
memu biti. Naredil mu bom pomočnico, njemu pri-
merno« (1Mz 2,18). Te besede kažejo na to, da ni nič 

osrečilo človekovo srce, kot le srce, ki mu je podob-
no, s katerim se ujema, ki ga ljubi in ki mu odvzame 
osamljenost  in to, da se čuti samega. Kažejo tudi na 
to, da Bog ni ustvaril človeškega bitja, da bi živel v 
žalosti in sam, temveč za srečo, ter da bi delil svojo 
pot z drugo osebo, s katero bi se dopolnjeval, da bi 
živel čudovito izkušnjo ljubezni, torej, da bi ljubil in  
bil ljubljen in bi gledal svojo rodovitno ljubezen v 
otrocih (prim. Ps 128).
Poglejte, kakšne so Božje sanje za njegovo najljubšo 
stvaritev, torej, da jo vidi uresničeno v ljubezenski 
zvezi med moškim in žensko, srečno na skupni poti 
in rodovitno v medsebojni podaritvi. Vse namreč 
usmeri na začetek stvarjenja z namenom poučiti nas, 
da Bog blagoslavlja človeško ljubezen in združuje 
srca moškega in ženske, ki se imata rada in ju združi 
v enost in neločljivost.
DRUŽINA
»Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« 
(Mr 10,9). To je opomin vernikom, da prerastejo vsako 
obliko individualizma in legalizma, ki skrivata v sebi 
ozkosrčno sebičnost in strah privoliti v pristen pomen 
para in človeške spolnosti v Božjem načrtu. V takšnem 
dokaj težkem družbenem in zakonskem kontekstu je 
Cerkev poklicana živeti svoje POSLANSTVO v zve-
stobi, resnici in dejavni ljubezni.
Cerkev je poklicana živeti svoje poslanstvo v zvesto-
bi svojemu Učitelju, kakor glas, ki vpije v puščavi, da 
brani zvesto ljubezen in spodbuja številne družine, ki 
živijo njihov zakon kot prostor, kjer se razodeva božja 
ljubezen; da brani svetost življenja; da brani enost in ne-
ločljivost zakonske zveze, kot znamenje Božje milosti 
in človekove sposobnosti, da lahko resnično ljubi.                                             
Cerkev je poklicana živeti svoje poslanstvo v resnici, 
ki se ne spreminja glede na trenutno modo ali zaradi 
prevladujočega mnenja. Resnica varuje človeka in člo-
veštvo pred skušnjavo sklicevanja nase in pred tem, da 
rodovitno ljubezen preobrazi v nerodovitno sebičnost, 
zvesto zvezo v začasne veze. Ljubezen postane prazna 

lupina, ki se jo samovoljno napolnjuje. To je za ljube-
zen tvegano in usodno.
Cerkev je poklicana živeti svoje poslanstvo v dejav-
ni ljubezni, ki ne žuga drugim z obsojajočim prstom, 
temveč zvesta svoji naravi matere, čuti dolžnost iskati 
in zdraviti ranjene pare z oljem sprejemanja in usmi-
ljenja; biti »poljska bolnišnica«, z odprtimi vrati za 
sprejem vsakega, ki trka in prosi pomoč ter podporo; 
še več, da gre iz svoje ograje k drugim z ljubeznijo in 
hodi skupaj z ranjenim človeštvom, da ga vključi k 
izvirom zveličanja.
V tem duhu prosimo Gospoda, da nas spremlja med 
sinodo in vodi svojo Cerkev na priprošnjo Blažene 
Device Marije in sv. Jožefa, njenega čistega ženina. .                                                  

Še o poklicanosti vsakega izmed nas

Zgodi se, da gremo skozi trenutke temine v svojem 
osebnem, družinskem ali družbenem življenju in se 
bojimo, da ne bo nobenega izhoda. Čutimo se prestra-
šene pred velikimi ugankami življenja, kot je bolezen, 
trpljenje nedolžnega, neuspehi ali skrivnost smrti. Na 
isti poti vere se pogosto spotaknemo, ko naletimo na 
pohujšanje križa ali na zahteve evangelija, ki od nas 
zahteva, da potrošimo svoje življenje v služenju in ga 
izgubimo zaradi ljubezni, namesto, da bi ga ohranjali 
zase in ga branili. Potrebujemo torej drugačen pogled. 
Luč, ki bo posvetila v globino skrivnosti življenja in 
nam bo pomagala iti onkraj shem in kriterijev tega 
sveta. Tudi mi smo poklicani povzpeti se na goro; zre-
ti lepoto Vstalega, ki razplamti brlenje luči v vsakem 
delčku našega življenja ter nam pomaga  izhajajoč iz 
njegove velikonočne zmage razlagati zgodovino.
Poklicani smo izkusiti srečanje s Kristusom, da ga 
bomo, razsvetljeni z njegovo lučjo, lahko ponesli in 
omogočili razsvetlitev povsod. Prižigati majhne luči 
v srcih oseb, biti majhne svetilke evangelija, ki prina-
šajo vsaj malo ljubezni in upanja, je poslanstvo kri-
stjana.                                                            (DC).


