
MARTINOVA LILIJA Maše v prihodnjem tednu
28. NEDELJA MED LETOM, 14.10. 
7.00: živi in + farani
          + Tomaž, Matilda, Stane in Jože DIACI
9.00: + starši ZAMUDA, bratje in sestre
10.30: + Ciril BELEJ, obl., Karolina in Martin
            + Dolfi MIKŠE
PONEDELJEK, 15.10., sv. Terezija Velika, devica, c. uč.
7.30: + Terezija PLANKO in vsi njeni +
         v zahvalo za uslišane želje
          + Ljudmila JURKOŠEK
TOREK, 16.10., sv. Marjeta Marija Alakok, dev., red.
19.00: + Ivana RAMŠAK, 30. dan 
           + Avguštin ŽIKOVŠEK
            + Vinko in Jože ŽELEZNIK
SREDA, 17.10., sv. Ignacij Antiohijski, šk., muč.
7.30: + Hedvika SKUBIC in njeni starši
         + Anton GLUŠIČ
ČETRTEK, 18.10., sv. Luka, evangelist
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + starši Ivan, Ana, bratje in sestre družine CEPUŠ
         + Peter VODIŠEK (obl.)
PETEK, 19.10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
7.30: + Stane ŠRAML
19.00: + Peter KOLŠEK, 7. obl.
            + Antonija LUBEJ, 2. obl., in Cilka
SOBOTA, 20.10., sv. Vendelin, opat, puščavnik
19.00: + Marija in Franc ZUPAN, obl.
            + David TRUPI, 16. obl., in starši NOVAK
29. NED. MED LETOM, 21.10., misijonska ned.
                                                                           krstna nedelja  
7.00: živi in + farani
         za zdravje; + BREČKOVI, TERŠKOVI in Nežika BREČKO
9.00:  + Zvonko PLAHUTA
           + Marija in Vinko KRAŠOVC
10.30: + Viktorija ZUPANČIČ
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IZJAVA v primeru sojenja p. Tadeju Strehovcu

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci 
(SŠK) zaskrbljeno spremlja sprožitev sodnega procesa proti dr. 
Tadeju Strehovcu, tajniku Slovenske škofovske konference, ki 
je obtožen, da je s podporo katoličanom, ki so molili za nero-
jene otroke, ter s svojim zagovarjanjem katoliškega nauka o 
splavu zagrešil kaznivo dejanje sovražnega govora proti tistim, 
ki imajo splav za moralno dopustno ali celo povsem sprejem-
ljivo dejanje. 
Glede na teorijo in dosedanjo sodno prakso v zadevah 
»sovražnega govora« je jasno, da so zakonske osnove za 
obtožnico nične. Zato ostane samo razlaga, da gre za poskus 
zastraševanja članov in predstavnikov Katoliške cerkve, za kat-
ero je znano, da njen moralni in verski nauk odločno nasprotuje 
teorijam in ideologijam, ki zagovarjajo, da je umor nerojene-
ga otroka moralno povsem dopustno dejanje in da celo sodi v 
izključno pristojnost nosečih žensk. Gre torej za poskus napada 
na nauk oziroma doktrino Katoliške cerkve, kateri je z medn-
arodnim sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slo-
venijo zajamčena »svoboda delovanja, bogočastja in kateheze« 
(3. člen). Gre tudi za poskus omejevanja ene najbolj temeljnih 
demokratičnih svoboščin – pravice do svobode govora in 
izražanja misli, mnenj in nazorov. Predstavniki gibanj, ki za-
govarjajo neomejeno svobodo splava in ki stojijo za sprožitvijo 
tega kazenskega pregona, nameravajo s tem uveljaviti svojo 
ideologijo za edino dopustno in obvezno, kar ni nič drugega 
kot poskus vračanja v nedemokratične čase, od katerih smo se 
z demokratičnimi spremembami pred 27 leti hoteli dokončno 
posloviti. Tega seveda pobudniki, lobisti in zagovorniki pra-
vosodnega pregona dr. Strehovca ne bodo priznali, ampak se 
skrivajo za namišljeno obtožbo sovražnega govora, kar je stara 
in preverjena praksa montiranih sodnih procesov. Zato Komisi-
ja Pravičnost in mir vse te poskuse in pritiske ostro obsoja in 
pričakuje, da bo pristojno sodišče obtožnico v najkrajšem času 
zavrnilo kot neosnovano.

V Ljubljani, 8. oktobra 2018
Msgr. ddr. Anton Stres

 Predsednik komisije Pravičnost in mir

PLAMEN Z DOBRIM 
NAMENOM
Že vrsto let nagovarjamo k 
zmernosti uporabe nagrob-
nih sveč ob 1. novembru. Pri 
tem imamo v mislih način 
spominjanja na naše drage. 
Sveča je v zadnjih letih pre-
tirano uporabljena. Miselnost 
usmerjamo v način, ki je 
ekološko sprejemljiv in hkrati 
dobrodelen. 
V preteklem letu je Karitas 
zasnovala 4 primere sveč,  ki 
služijo večnamensko. Izbor je 
bil med ljudmi dobro sprejet, 

zato bomo z njim nadaljevali.
Nakup naše sveče (1,50 eur) pomeni kritje stroška sveče (0,70 eur) in dober 
namen za pomoč ljudem v stiski (0,80 eur). Na ta način se zbirajo sredstva, ki 
ostanejo v župniji. Poleg tega želimo, da s številom sveč ne pretiravamo. Zne-
sek, ki bi ga sicer porabili za velik nakup raje darujte za potrebne med nami.

Najbolje se kristjani spominjamo svojih rajnih preko daritve sv. maše in naših 
molitev. Na ta način smo z njimi najtesneje povezani. Na grobu naj bo dovolj 

plamenček sveče. Pravo luč zanje prižgimo v naši srcih.
Sveče z dobrim namenom bodo na voljo po svetih mašah. (DC)



Mesec rožnega venca
Stopili smo v mesec oktober, ki mu pravimo tudi mesec 
rožnega venca. 
V pogovoru z ljudmi, kakšno mesto ima molitev v 
našem življenju, spoznavam, da je molitve v osebnem in 
družinskem življenju ljudi zelo malo. Gotovo za to ob-
staja več razlogov. Soočeni smo z moderno tehnologijo, 
ki človeka vabi k pasivnemu sprejemanju programa. Če 
človek moli, se tudi sam duhovno oblikuje, raste. Če na  
mesto molitve postavimo nek medij, potem dopustimo, da 
nas oblikuje. 
Za molitev je potrebna odločitev in stanovitnost. Namenjen 
čas Bogu je čas, ko Bogu govorim in mu prisluhnem, je čas, 
ko se obračam nanj, ko krepim svojo vero. 
Mnogokrat se nam zdi, da česa ne bomo zmogli. V tem 
čutenju nismo prvi, ampak se to dogaja in se je dogajalo 
mnogim, tudi svetnikom. Svetniki so iskali način, kako 
živeti in delati stvari v Bogu. 
Zanimivo je kako opisuje Mati Terezija moč molitve. Se-
stre so običajno zjutraj pol ure molile pred Najsvetejšim. 
Sčasoma se jim je zdelo, da so po vsem delu preutrujene in 
da ne zmorejo. Med razmišljanjem, kaj naj storijo, je Mati 
Terezija naredila spremembo. Molitev pred Najsvetejšim 
je podaljšala na eno uro. Po tej spremembi so sestre lažje 
opravljale svoje poslanstvo.
Molitev ima res veliko moč, saj se obračamo Nanj, ki je 
izvir življenja.
Vabim vas, da poživite molitev v osebnem in družinskem 
življenju.Vzemite v roke rožni venec in molite. Vabim vas, 
da posvečujete svoje delo  tako, da ko delate doma ali v 
službi, zavestno Bogu izročate sebe in svoje delo. 
Recite: “Gospod, naj bo to delo tebi v čast, bodi z mano!”

župnik Klemen

DOCAT
 Kaj storiti?

...

Svet je ustavarjen v Božjo slavo.
1. vatikanski vesoljni cerkveni zbor

 20. Kaj je naloga Cerkve v izvirnem Božjem načrtu?
Temeljni Božji načrt je rešitev in odrešenje vseh ljudi po 
njegovem Sinu Jezusu Kristusu. Cerkev pa obstaja, ker nas 
je Jezus povabil, da vzpostavimo z njim globoko, odrešujočo 
skupnost. Ta skupnost, “Kristusovo telo”, je Cerkev. Po krstu 
in drugih zakramentih pripadamo Kristusu in smo v njem 
obdarjeni z novim, neminljivim življenjem. S poslušanjem 
Božje besede sledimo njegovi volji. Cerkev je prostor, v 
katerem se more človek razvijati v Božji ljubezni. Cerkev 
ni sama sebi namen. V sebi nosi odgovornost za človeka in 
družbo in mora s svojim delovanjem pritegovati človeško 
družino k miru in k razvoju.
 21. Je v Cerkvi Božje kraljestvo že vidno?
Cerkev je zato tu, “da bi v svetu obstajal prostor za Boga, 
da bi On lahko v njem prebival, in tako svet postane njego-
vo ‘kraljestvo’”(Joseph Ratzinger). Z Jezusom Kristusom 
je Božje kraljestvo resnično prodrlo v svet. Povsod, kjer 
se obhajajo zakramenti, je stari svet greha in smrti v kore-
nini premagan in preobražen. Novo stvarstvo nastaja; Božje 
kraljestvo postaja vidno. Zakramenti pa ostajajo prazna 
znamenja, če kristjani podarjenega novega življenja ne pre-
vedejo v avtentično delovanje. Ni mogoče sprejeti obhajilo 
in istočasno drugim odtegovati kruh. Zakramenti kličejo 
k ljubezni, ki je pripravljena “iziti iz same sebe in oditi na 
obrobja. Ne samo na geografska obrobja, marveč na meje 
človekovega obstajanja, ki so: skrivnost greha, bolečine, 
nepravičnost, ignoranca, pomanjkljive religiozne prakse, 
mišljenja, vsakdanja revščina.” (govor kardinala Bergoglia 
pred konklavom 2013).

2. Skupaj smo močni.
22. Kako to, da ima Cerkev socialni nauk?

Človek je najgloblje - DRUŽBENO bitje. V nebesih in na 
zemlji je naravnan na skupnost. Že v stari zavezi je dal Bog 
svojemu ljudstvu humani red in zapovedi, po katerih se more 
živeti pravično in dobro. Človeški razum more razločiti 
pravične odnose od nepravičnih, kar je nujno za izgradnjo 
pravičnega reda. Da se pravičnost najprej izpolni v ljubezni, 
vidimo v Jezusu. Naše današnje predstave o solidarnosti 
navdihuje krščanska ljubezen do bližnjega.
32. Daje Cerkev prednost kakšnemu določenemu 

družbenemu in političnemu modelu?

Da, Cerkev se zavzema za svoboden in demokratičen red, 
kajti le-ta nudi najboljše zagotovilo za družbeno soudeležbo 
vseh in nudi varovanje človekovih pravic. Papež Janez 
Pavel II. o tem piše: “Cerkev ceni demokratični sistem, 
kolikor zagotavlja udeležbo državljanov pri političnih 
odločitvah in podložnikom zagotavlja možnost, da svoje 
vlade volijo in nadzirajo; kakor tudi to, da jih, kadar se 
pokaže potreba, miroljubno zamenjajo. Cerkev zato ne 
more odobravati ustanavljanja ozkih skupin, ki iz posebnih 
interesov ali ideoloških namenov sebi prisvajajo državno 
oblast. Prava demokracija je možna le v pravni državi in na 
osnovi pravilnega nazora o človeku” (Papež Janez Pavel 
II., Ob stoletnici, 46).
Neverjetno je, da ne vzbuja nobene pozornosti, če zmrzne 
star človek, ki je prisiljen živeti na cesti, medtem ko zbuja 
pozornost padec za dve točki na borzi. To je izključevanje. 
Ni mogoče več prenašati, da mečejo proč hrano, ko ljudje 
trpijo zaradi lakote. To je družbena neenakost.
PAPEŽ FRANČIŠEK,  VE 53

“Samo Bog je 
Odrešenik ljudi. 
In v zgodovini 

zadnjega stoletja 
lahko vidimo, da 
v državah, kjer so 
odpravili Boga, ni 
propadlo le gos-

podarstvo, temveč 
tudi in predvsem 
duše ljudi. 

BENEDIKT XVI., 05.02.2006

“Kako je bilo v prvotni 
Cerkvi? Po čem so drugi 
spoznali prave kristjane? 

Spoznali so jih po ljubezni, 
ki so jo videli v njihovem 
medsebojnem ravnanju. 

SV. MATI TEREZIJA

“Kdor verjame, da je 
kristjan, zato ker obiskuje 
cerkev, se moti. Človek 
vendar ne postane avto, če 
stoji v garaži.

ALBER SCHWEITZER


