
MARTINOVA 
LILIJA

16. december 2018, leto 10, št.:43

NEDELJA, 16.12., 3. adventna nedelja, krstna n.
7.00: živi in + farani
         + starši RAZBORŠEK, sinova Anton in Izidor
9.00: + Terezija PLANKO, obl., in njeni +
         + Anton OJSTERŠEK, 10. obl. (Badovinčeva ul.)
10.30: + Marija BALOH, 14. obl. in vsi iz družine BALOH
PONEDELJEK, 17.12., sv. Janez de Matha, red. ust.
7.30: v zahvalo za uslišane prošnje
         + Matjaž MASTNAK
 18.00:+ Ljudmila JURKOŠEK 
             + Marija, Vinko KRAŠOVC
TOREK, 18.12., sv. Vunibald, opat
18.00: + Ivana RAMŠAK
            + Justina ŠKORJA
            + Janez ULAGA
SREDA, 19.12., sv. Urban V., papež
7.30: + Ivan OZIMEK
18.00:+ Ludvik VERBOVŠEK
           + Ivana RAMŠAK
ČETRTEK, 20.12., sv. Vincencij Romano, duhovnik
9.30 Dom starejših Laško
18.00: + Silvo HRASTNIK, + družin HRASTNIK,
              MAJCEN in KNEZ 
            + Jožefa PADEŽNIK
PETEK, 21.12., sv. Peter Kanizij, duh., cerkv. uč.
 7.30: + Terezija ZORKO
18.00: + Olga NOVAK
           + Vida PFEIFER
SOBOTA, 22.12., sv. Hunger, škof                 kvatre                                                                     
18.00: + Ludvik, 1. obl., in + iz družine KRAJNC
            + Ana, Anton ČEDE, Tončka in Lizika KAČIČ
NEDELJA, 23.12., 4. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Zala ŠKORJA in dedek Ivan
         + Vinko LEŠEK, 1. obl.
10.30: + Sandi ZALOKAR, obl., in starši
           + Anton MEDVEŠEK, obl., in rodbina MEDVEŠEK

iz ljubezni. 
Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen 
ogenj, ki ga ne bo pogasil noben nemir.

Plamen betlehemske luči vsako leto delimo okrog 
božiča, v zaupanju, da bi prinesel mir v čim več 
domov. Akcija ima tudi dobrodelni namen.
V Slovenijo prihaja letos betlehemska luč v nedeljo 
16. decembra in bomo njen plamen sprejeli na Pol-
zeli. Na 4. adventno nedeljo boste plamen Luč miru 
lahko dobili pri vseh mašah v laškem svetišču.

MOLITVENO SREČANJE ZA DUHOVNE POKLICE

Danes, 16.12.2018, bo v Marijini cerkvi v Celju ob 
15.00 molitvena ura in ob 16.00 sveta maša za nove 
duhovniške in redovniške poklice. Molitveno uro in 
sodelovanje pri maši pripravlja dekanija Laško. Kdo 
more, vabljen, da se udeleži molitvenega srečanja za 
duhovne poklice.

VERSKI TISK: 

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji 
naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam 
in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v 
Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se 
da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi 
naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. 
Spremembe glede naročnin pa, prosim, sporočite v 
zakristiji ali v župnišču.
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:
DRUŽINA: 104,00€, po 31. 1. 2019: 109,20€ - 
OGNJIŠČE: 33,50€
MOHORJEVA ZBIRKA 48€//redna prodaja 68€
MISIJONSKA OBZORJA: 9€
PRIJATELJ: 11,70€

Marija potuje 
Njeno sporočilo je tako preprosto, a hkrati tako pomembno, da od njega zavisi naše 

lastno bistvo:
 Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost 

v veselju drugega  
Zato se ob Njej, Ženi vseh žena, priporočimo in prosimo tudi 

nadangela Mihaela:
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju,
bodi nam v pomoč zoper zlobnost
in zalezovanje hudobnega duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo.
In ti vodnik nebeške vojske,
satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.



VERA

Brazilski pisatelj Coelho je v eni izmed svojih knjig zapisal, 
da se »o veri in ljubezni ne razpravlja«, pa vendar se človeški 
razum, vedno znova in znova ustavlja ob njima ter ju poskuša 
stisniti v kalup vsega do sedaj razumevajočega.
Človek ni le fizično, oprijemljivo bitje, ampak se od drugih živih 
bitji razlikuje ravno v svojih duhovnih razsežnostih. Sodob-
na, visokotehnološka družba, v kateri živimo, želi mislečega 
človeka, ki bo verjel le tistemu, kar bo videl z očmi, a kaj nam to 
koristi, ko pa je bistvo očem nevidno in moramo gledati s srcem, 
če hočemo videti (kot pravi Mali princ).
In v srcu je vedno poseben prostor, ki ga ne more zapolniti nič in 
nihče drug kot Bog sam, ki potrpežljivo čaka, da ga sprejmemo 
v svoje srce, da nam poglobi vero in okrepi upanje.
Vsako nedeljo pri maši kristjani z nicejsko-carigrajsko veroiz-
povedjo izpovemo vero v troedinega Boga in Cerkev, priznanje 
v en krst in pričakovanje vstajenja ter večnega življenja. Izpove-
mo našo resničnost, z vsemi človeškimi spodrsljaji. Izpovemo 
sebi in svetu, da smo živ odraz Božje ljubezni in da je v nas 
upanje ter veselje.
»Veseli se življenja. Za to imaš najboljši razlog, saj je sam 
Bog vir tvojega veselja,« (A. Grün). Bog, ki ga že nestrpno 
pričakujemo in nas v Božji besedi 3. adventne nedelje vzpodbuja 
k radosti, ko pravi: »Veselite se v Gospodu zmeraj…Gospod je 
blizu.«(Flp 4,4.5)
A kako bi se lahko veselili, če pa je na svetu toliko stisk in 
bolečin, krivic, laži in nepravičnosti; na eni strani bogastvo in 
blišč, na drugi strani pa revščina in sivina vsakdana, na eni strani 
mladostna razgibanost, na drugi strani pa počasna, od križev let, 
zaznamovana starost?
Janez množicam v Lukovem evangeliju priporoča naj ne 
zahtevajo več kot jim pripada, ko reče: »Kdor ima dve suknji, 
naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori 
prav tako.« (Lk 3,4b)
Bodimo človeški, sočutni, karitativni. Ne živimo v zaverovanos-
ti vase, ampak v dejavni ljubezni do drugih. Gojimo in cenimo 
poštenje in spoštovanje do drugih in vedno znova se v molitvi 
obračajmo k Bogu, izviru našega resničnega veselja, v katere-

ga verjamemo tako »kakor slepi verjame v sonce, ne zato, ker 
ga vidi, ampak zato, ker ga čuti…Moj Bog, moj Bog, verujem 
vate.«(P. Bosmans)                                                                 (PK)

»Pridi ljubi Jezus,
pridi mi v srce,

težko te že čakam,
veselim se že.«

PRIDI, GOSPOD JEZUS

Advent je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega ro-
jstva. Je čas veselega in poglobljenega pričakovanja Njegovega 
prihoda.
Že bogoslužje prve adventne nedelje nas je vabilo naj ta čas 
začnemo z molitvijo in držo čuječnosti. Čujmo in molimo, da 
zunanje ne zaslepi in zamegli našega pogleda na pravo vsebino 
božičnega praznika. 
Tudi danes, na tretjo adventno nedeljo, ki prinaša oznanilo vesel-
ja, nas apostol Pavel vabi k molitvi. »Gospod je blizu. Nič ne 
skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z 
molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem« (Flp 4,5-6).
Gospod je blizu in želi našo odprtost. Pozna naše srce in ve kaj 
potrebujemo. Poživlja utrujene in obtežene, podarja mir, ki ga 
svet ne more dati. Odpušča in daje milost odpuščanja. Odrešuje, 
ker je Odrešenik. 
Zaupajmo mu svoje skrbi, stiske, strahove. Odprimo vse kotičke 
svojega srca, v katerih se je nabrala navlaka, ki preprečuje, da bi 
zadihali in zaživeli v polnosti. 
Povabimo Gospoda v naš dom, našo družino, naše veselje, da 
bomo z Njim praznovali Njegovo rojstvo. Dovolimo, da vstopi v 
osamljenost, trpljenje, preizkušnje, ki jih preživljamo v tem času. 
Le tako bo mogel spremeniti naše odnose, našo revščino in stiske.
Apostol Pavel vabi k zahvaljevanju. Zahvaljevanje je odgovor 
na Božjo ljubezen. Je zdravilo za bolezni duha, duše in telesa. 
Spreminja nas, v hvaležnosti ni prostora za zaskrbljenost in 
pritoževanje. Hkrati pa hvaležnost na široko odpira božja vrata. 
Pavel svari: »Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga 
slavili ali se mu zahvaljevali, ampak so postali v svojih mislih 

prazni in je otemnelo njih nespametno srce«(Rim 1,21). 
Naj bo advent čas molitve. Zase, za prijatelje, znance, za ljudi, 
ki ne poznajo Gospoda. Tudi za tiste, ki se jim morda izo-
gibamo ali jih ne zmoremo iskreno pogledati v oči. Molimo 
za vse ljudi. V stiski spoznaš, kako  dragoceni so ljudje, ki 
molijo zate. 
Pridi, Gospod Jezus!    JK

DELIMO PLAMEN, - ZANETIMO MIR

Pred 27 leti smo skavti prvič prinesli luč v Slovenijo pod ges-
lom »Mir je čas brez vojne«. Sporočilo je bilo takrat predvsem 
odmevno in na mestu. Danes je to sporočilo že tako daleč 
nazaj, da smo nanj morda že malo pozabili.

Letošnje geslo povzema vzporednico med plamenom in mi-
rom, ki je vzpostavljena v poslanici in jo izraža v obliki vabi-
la. Poslanica pa govori o tem, da je plamen pri meni. Odločil 
sem se, da ga sprejmem in sedaj imam priložnost, da ga širim 
naprej. Ta priložnost je hkrati tudi odgovornost, da pomagam 
bližnjemu – že od samega začetka je bila akcija ustanovljena 
z namenom, da bi pomagali otrokom, ki potrebujejo pomoč. 
V nadaljevanju poslanice se poistovetim s svečo, ki je sim-
bol luči, in ugotavljam, da le-ta z gorenjem izginja. Sam pa 
se zavedam, da človek s svojim darovanjem in s pomočjo 
bližnjemu ne bo nikoli izginil, če bo gorel iz ljubezni. Na kon-
cu se zavem, da nisem edini, ki gori. Vem, da nas je več, in da 
lahko skupaj zgradimo velik ogenj ljubezni, ki ga ne bo mogel 
pogasiti noben nemir.

Poslanica 2018

Plamen je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepičala me je 
njegova toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam 
priložnost, da ga širim naprej - poiščem bližnjega, začutim 
njegovo stisko, se darujem zanj im mu pomagam. 
Toda kako?
Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprej-
ela plamen. Da ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako 
moram jaz, da ohranim mir, darovati samega sebe. Vendar 
sveča z gorenjem izginja, človek pa nikoli ne izgine, če gori 


