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1. POSTNA NEDELJA, 10.3.
7.00: živi in + farani
9.00: + Darja SEME, 5. obl., Frančiška in Franc SEME
             + Marjana PESJAK
10.30: po namenu zakonske skupine 
           + Ivan, Magdalena PUŠNIK
PONEDELJEK, 11.3., sv. Sofronij, škof
7.30: + Anika VODIŠEK
          + Pavlina ZAVŠEK, 30. dan
           +  Darinka DEŽELAK
TOREK, 12.3., sv. Inocenc I., papež
18.00: + Marija MAROT
            + Marija inVinko KRAŠOVC

+ Janez ULAGA                              2. kateheza
SREDA, 13.3., sv. Evfrazija, mučenka
7.30: + Franc SAJTL, 4. obl.
          + Dušan REHAR, zadušnica
          + Majda HRASTNIK (Brstnik)
ČETRTEK, 14.3. sv. Matilda, kraljica
18.00: + Adelbert OJSTERŠEK
             + Silvestra BAUMKIRHER, 30. dan
PETEK, 15.3., +  sv. Klemen M. Dvoržak, redovnik
7.30: + Fanika DEŽAN, 7. obl., sin Srečko, 22. obl., starši Rudi in 
                      Marija, Franc in Alojzija GUNZEK
18.00: + Olga KRAJNC
             + JustinaŠKORJA
SOBOTA, 16.3., sv. Hilarij Oglejski, škof    kvatre  
18.00: + mož Anton RAZBORŠEK, 10. obl.
           + Leopold GRACAR, Marija in Jože  OJSTERŠEK
                   (Marija Gradec)
2. POSTNA NEDELJA, 17.3., krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin KLEPEJ, 2. obl., starši in vsi + iz družine BALOH 
                  + duh. Janez BELEJ, ob 100-letnici rojstva, in biseromašnik
                   Martin BELEJ, obl. posvečenja
10.30: + Terezija TERŠEK, obl., mož, starši  TERŠEK in SAJTL
           + Janez DEŽELAK, obl.
15.00: Vera in luč

Za nami je pepelnica in prvi dnevi postnega časa. 
Postna postava nas kristjane zavezuje k zdržku od 
mesa v postnih petkih, na pepelnico in veliki pe-
tek pa k strogemu postu. Ali je to dovolj?

PRIŽGIMO LUČ V POSTNI ČAS

Post nas  vabi k poglobitvi našega osebnega odnosa 
z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiski. 
Letos vas nagovarjamo preko treh spodbud: 

Prva, MOLITVENA, nas vabi, da v svojo mo-
litev angelovega češčenja vsak dan vključujemo 
vse, ki jih težko prenašamo oz. so nam storili 
krivico. Tako uresničujemo duhovna dela us-
miljenja in gradimo spravo med nami.

Z drugo akcijo želimo spodbuditi predvsem 
župnijske in veroučne skupine ter mala občestva 
k pozornosti na stiske okrog nas. Pripravili 
smo poseben nabiralniček, ki nas vabi k mali, 
skromni ODPOVEDI (namesto žvečilke, ciga-
rete, bombona,  kozarčka žganja, skodelice 
kave…) pri naših malih razvadah. Če delujemo 
povezani, se naši darovi zberejo in pomnožijo. 
Tako zbrana sredstva lahko skupina nameni 
domači župnijski Karitas oz. družini, starejšemu 
v domačem kraju, ki potrebuje pomoč. Tudi če 
bomo zbrali zelo malo, bo morda dovolj za vrt-
nico ali voščilnico, s katero bomo nekoga, ki je 
osamljen in zapuščen, obdarili ob našem obisku.

Tretja spodbuda nosi naslov »40 DNI BREZ 
ALKOHOLA«
Vabim vas, da se odločite vsaj za eno akcijo in 
jo aktivno izvajate skozi ves postni čas. Mo-
litev, odpoved in dobra dela naj nas peljejo po 
poti Jezusovega trpljenja do vstajenjskega jutra, 
ki naj nam okrepi vero in vlije novega upanja. 

(Župnijska Karitas Laško)

Postni čas nam 
kaže pot rešitve 
iz “trnja mnogih 

odvisnosti”



Sveto bolniško maziljenje

Človeško življenje sestoji iz različnih obdobij in etap, 
v katerih se menjavata zdravje in bolezen. Življenjske 
razmere, medsebojni odnosi prispevajo tako k zdravju 
kot bolezni. Zdravje, ki se nam zdi samoumevno, zna-
mo ceniti šele, ko ga ni več. A tudi bolezen je Božji obisk, 
če jo znamo osmisliti, saj lahko poglobimo svoj odnos do 
sebe,  bližnjih in Boga. Takrat najdemo čas, da se ustavimo 
in razločujemo bistveno od nebistvenega.
V bolezni nismo prepuščeni samim sebi, temveč nam je 
Bog še posebej blizu po svetih zakramentih. Župnije v 
okviru svojega pastoralnega dela posvečajo svojo skrb 
bolnim, ostarelim in onemoglim. Duhovniki, ponekod 
tudi izredni delivci svetega obhajila, jih obiskujejo na 
prve petke in jim prinašajo sveto evharistijo. Koliko 
tolažbe, veselja in notranjega miru jim prinaša Gospod 
s svojo bližino. Kako so hvaležni za to Božjo bližino.
Vse več je tudi srečanj za bolne, ostarele, ki so 
povezana s sveto mašo, in med njo lahko ti navzoči 
preizkušani bratje in sestre v Kristusu prejmejo sveto 
bolniško maziljenje. 
Razumevanje in podeljevanje svetega bolniškega 
maziljenja
Do 2. vatikanskega cerkvenega zbora so ta zakrament 
razumeli kot ‘poslednje’ maziljenje, ki je namenjeno 
umirajočim ljudem. Prvo maziljenje v življenju krist-
jana je sveti krst, poslednje priprava na smrt. Zato ne 
preseneča, da so ljudje s prejemanjem tega zakramenta 
odlašali, ga puščali na zadnje. Duhovnika so poklicali 
le v skrajni sili, saj so razumeli, da ko duhovnik bolne-
mu podeli sveto bolniško maziljenje, bo bolnik umrl. 
Še danes mnogi verni pojmujemo ta sveti zakrament 
enako, zato duhovnika pokličejo, ko je bolnik v zadn-
jih vzdihljajih.
V prvih stoletjih Cerkve so pojmovali zakrament 
svetega bolniškega maziljenja povsem drugače: kot 
pomoč bolniku za premagovanje bolezni. 
Ta sveti zakrament predstavlja nov odrešenjski do-

godek, ki ga Gospod Jezus uresniči v Cerkvi v dobro 
tistih krščenih, ki so resno bolni ali v smrtni nevarnosti. 
Prvotni namen svetega bolniškega maziljenja je zmaga 
nad boleznijo in krizo, ki jo prinaša bolezen s seboj. V 
njem se nadaljujejo geste, ki jih je Jezus naredil nad bol-
niki v njegovem času: gesta osvoboditve, odpuščanja, 
ozdravljenja in odrešenja; tako se razširi v prostor in 
čas Jezusova velikonočna skrivnost: Jezusovo trpljenje, 
smrt na križu in vstajenje od mrtvih. 
Zakrament se lahko ponovno podeli, če se kriza v bo-
lezni ponovi ali se bolezen poslabša. 
Poleg hudo bolnim je namenjen ostarelim osebam, 
osebam pred operacijo s popolno narkozo, četudi sam 
vzrok operacije ne ogroža resno življenja, saj popolna 
narkoza predstavlja veliko tveganje za ves organizem; 
materam pred porodom, saj le-ta pomeni nevarnost za 
mater in otroka. Lahko je v pomoč tudi depresivnim in 
obupanim. A za vse naštete velja, da je tudi ta sveti za-
krament zakrament vere. Tako lahko postane dogodek 
milosti, združitev s Kristusom, ki je premagal trpljenje 
in smrt.
Maziljenje bolnikov nekdaj in danes
Najstarejše pričevanje o zakramentu bolniškega 
maziljenja v pismu papeža Inocenca I Decenciju, škofu 
v Gubbiu leta 416 ne izraža nauka, a omenja uporabo 
posvečenega olja.
Koncil v Florenci (1438-1445) leta 1439 v odloku za 
Armence pove, da je peti zakrament poslednje maziljen-
je. Njegova snov je olivno olje, ki ga blagoslovi škof. 
Škofje in duhovniki morajo maziliti bolne na mestih 
čutov: očeh zaradi vida, ušesih zaradi sluha,  nosu zara-
di vonja, ustih zaradi okusa in govorjenja, rokah zaradi 
tipa, ... Besedilo tega zakramenta je: »Po tem svetem 
maziljenju in svojem najmilejšem usmiljenju ti oprôsti 
Gospod, karkoli si zagrešil z gledanjem« itn. Podobno 
pri drugih udih. 
Na koncilu v Tridentu (1545-1563) je na 14. seji leta 
1551 podan nauk o zakramentu poslednjega maziljenja. 
Sklicuje se na Jakobovo pismo (Jak) kot na biblično os-

novo zakramenta. Učinek zakramenta je odpuščanje 
grehov in premagovanje ovir, ki z grehom nastanejo, 
pred smrtjo. Potem pove, da ta zakrament pomaga 
bolniku utrjevati duha, rasti v zaupanju v Boga, in če 
je primerno, mu podeli tudi telesno ozdravljenje.
V novejšem času so na osnovi različnih liturgičnih, 
svetopisemskih in patrističnih študij (študij 
cerkvenih očetov) na drugem vatikanskem koncilu 
(1962 -1965) škofje izrazili prepričanje, da je sveto 
bolniško maziljenje namenjeno bolniku in šele nato 
umirajočemu. Sveta popotnica, sveta evharistija, naj 
bo po možnosti zadnji zakrament, ki ga prejmemo 
pred smrtjo.
Elementi zakramentalnega dejanja
Po navodilih drugega vatikanskega koncila se je pre-
novil tudi obred svetega bolniškega maziljenja, tako 
da ima štiri dele, podobno kot drugi zakramentalni 
obredi: uvodni obred, liturgija Božje besede, liturgija 
zakramenta in zaključni obred.
Zakramentalno dejanje ima tri elemente: navzočnost 
skupnosti, molitev in maziljenje. Navzočnost skup-
nosti ob bolniku je majhna: domači, tisti, ki mu 
neposredno pomagajo, a delivec zakramenta pred-
stavlja celotno občestvo Cerkve in njegovo skrb za 
bolnike.
Molitev – ta navzoča skupnost moli posebej za bol-
nika; prosi za milost Svetega Duha, osvoboditev od 
greha in pomoč v bolezni. Poleg duhovne pomoči in 
ozdravitve je mišljena tudi telesna.
Maziljenje z oljem. Povezava med  molitvijo in 
maziljenjem z bolniškim oljem se odraža v škofovem 
ali duhovnikovem polaganju rok na bolnega in 
besedami, ki jih eden ali drugi izgovori: »Po tem 
svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju 
naj ti Gospod pomaga z milostjo Svetega Duha, 
odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi.« Med 
temi besedami mazili bolnega z bolniškim oljem na 
čelu in obeh dlaneh, kar predstavlja celotno osebo. 

(PM)

(Viri: Katekizem katoliške Cerkve; Katekizem 
katoliške Cerkve – Kompendij; Anton Strle, Vera 
Cerkve; Priročnik dogmatične teologije II (druga 

knjiga), Marjan Turnšek, Zakramenti Cerkve)


