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Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 20. 12., 4. adventna nedelja
Ob 7.00: za + Zalo ŠKORJA, 6. obl.
ob 9.00: za + Janeza, Julijano in Ivanko KRAJNC (Tovsto)
ob 10.30: za + očeta Franca GUČKA in sina Francija
                       za + Frančiško KRAŠOVEC , osm.
ob 15. uri mesečni molitveni shod v cerkvi Marijinega vnebovzetja
      v Celju, z molitveno uro pred Najsvetejšim, ob 16. uri sv. maša 
PONEDELJEK, 21. 12., sv. Dominik, redovnik
Ob 7.30: za + starše LOKOŠEK in sina Ivana
                za + mojstra Karla in ženo Štefko PAVČNIK
                za + Stanislava Zlatka SIVKA
ob 14.30 sv. maša, ob 15h pogreb + Ljudmile JAKOPIČ
TOREK, 22. 12., sv. Frančiška, red. ustanov.
Ob 18.00: za + Jožeta CENTRIHA, 13.obl.
                  za + Antona KOLARJA, 30 dan in ženo 
                  Ljudmilo
                  za + Justino GOLOUH

po maši biblična skupina v prostorih župnišča
SREDA, 23. 12., sv. Janez, duhovnik
Ob 7.30: za + starša Frančiško in Antona OJSTERŠKA, 
                 brata Antona in sorodnike
                 za + Nado GOLOB in rodbino, Franca 
                 KRISTANŠKA in rodbino ter dober namen
                 za +Stanislavo STARC
                 za + Julijano KOLAR
ČETRTEK, 24. 12., Adam in Eva, SVETI VEČER
ob 18.00: za + Štefanijo STOPAR
                  za + Pavla BOLČINA
ZDRAVILIŠČE ob 20.00: za + Adolfa in Ano ŠANCA
PETEK, 25. 12., BOŽIČ - Gospodovo rojstvo
Ob 00.00: za + Franca PEČNIKA, obl.
                 za +  Martino SREBOT
ob 7.00 za + za žive in rajne farane
ob 9.00: za + iz družin ZALOKAR (Harje) in KRAJNJK
ob 10.30: za vse + iz rodbine OŽEK
                  za + Mihaela OJSTERŠKA, obl.

Zahvala za krašenje v decembru vasem Brstnik in 
Rifengozd. V januarju čistijo in krasijo Kuretno in 
Strmca.             .

SOBOTA, 26. 12., sv. Štefan, prvi mučenec
Ob 7.00: za + Valentina VIDICA
ob 9.00: za + Franca ZAVŠKA, obl., starša LEČNIK, 
               dva brata in sestro
ob 10.30: za + Franca KAČIČA in starše
                 za + Štefko VRBOVŠEK (Strmca)
ob 11.30: blagoslov konj
NEDELJA, 27. 12., Sveta Družina
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Stanka ALEŠA, 5. obl.
ob 10.30: za + Jožeta ŽELEZNIKA

Leto (prvo) Božjega usmiljenja
Laško

ŽVpnIJa  Laško
g.  žVpnIk  Rok  In  sVeČenIkI

g.  kapLan  Jager,  g.  Jože,  g.  Peter
oznanJaJo  sreČno  sVeto  Leto

BožJega  VsMILJenJa
zLo  V  nas,  okrog  nas

a  Bog  Je  neskonČno  Dobrohoten
na  Vse  V  Veke  Vekov

                       Fonetično:

                    Župnija Laško
       g. župnik Rok in svečeniki
g. kaplan Jager, g. Jože, g. Peter
         oznanjajo srečno sveto leto
               Božjega usmiljenja
              Zlo v nas, okrog nas
a Bog je neskončno dobrohoten
               na vse v veke vekov

Kronogram daje letnico 2015, kot 
prvo letnico svetega leta Božjega usmiljenja, ko duhovni 
pomočnik Peter Marčun obhaja srebrni jubilej mašništva.

1M =      1000
1D  =       500
2 C =       200 
5 L =        250
10 V=         50

                                           15 I=           15    seštevek daje leto 2015

Božični blagoslovi vaših domov

Spet je leto naokoli in pred nami so različni božično 
- novoletni običaji. K tem sodijo tudi blagoslovi 
vaših domov. Vaša duhovnika vas bova obiskovala 
na vaših domovih in prinašala Božji blagoslov. Če 
bi kdo še želel, pa tega ni sporočil, lahko pove po 
mašah v zakristiji ali tudi svojim sosedom kamor 
prihajava. 
Razpored blagoslova domov v laški nadžupniji:
27. 12. Lahomno, Stopce, Harje,
            Gaberno, Lahomšek, Trojno;
28. 12. Radoblje, Marija Gradec, Modrič, Plazovje,
            Tovsto, Cesta na Svetino, Ojstro;
29. 12. Spodnja Rečica, Mulenca,
            Cesta v Debro, Debro;
30. 12. mesto Laško, Kuretno in Strmca;
31. 12. Brstnik, Rifengozd,
           Olešče, Reka, Padež.

Koledniki vas bodo začeli obiskovati po 26. de-
cembru do svetih treh kraljev. Letos prihajajo med 
vas že 20. leto z dobrodelno akcijo za misijone.

Zahvala mladim za postavitev jaslic. 



Leto 2015 se nam počasi izteka

Minuli petek nas je sodelavce na področju dobrodelnosti 
pri Sv. Jožefu nad Celjem nagovarjal Gregor Čušin. Zaradi 
njegovih nadaljnjih večernih obveznosti nam je posredo-
val nekoliko okrnjen svoj pêti, péti evangelij. V vsem kar 
nam je spregovoril o evangelijih iz Jezusovega življenja, 
kar nam je zapel v svojih pesmih, nas je nagovarjalo do 
globoke zamišljenosti in tudi do prešernega smeha. Z vso 
resnostjo in pomenljivostjo aktualizacije svete družine in 
vzgoje v naših družinah, smo duhovno bogato obdarjeni 
zapuščali to srečanje. V mesečniku Ognjišče pa me je 
zelo nagovoril uvodnik, ki ga posredujem v župnijskem 
listu, saj je čudovita refl eksija iztekajočega se leta in do-
ber navdih za leto, v katerega vstopamo, ko ob jaslicah 
doživljamo veselje odrešenja.
  … vse na tem svetu ima svoj začetek in konec. Tudi naše 
življenje...razprostrto čez vzpone in padce od prvega do 
zadnjega dne.
Vemo, da so si naši starši zapomnili naše prve besede...  
In živimo in vzgajamo v upanju in veri, da si bodo naši 
otroci zapomnili naše zadnje besede… pa vendar je vse 
brez pomena, če z vsemi svojimi besedami: izrečenimi in 
neizrečenimi, zapisanimi in nezapisanimi, premišljenimi 
in nepremišljenimi… ne živimo in ne oznanjamo Edine 
Prave, Učlovečene Božje Besede!
Morda veste kdo vas je držal za roko, ko ste napravili 
svoj prvi korak… In morda – ob uri, ki pride – ne boste 
vedeli kdo vas drži za roko, ko boste napravili svojega 
zadnjega… A to sploh ni pomembno, če vaši koraki ne 
hodijo po Gospodovih poteh… Če ob trenutkih počitka 
ne prisluškujete, kje odmeva Božji Korak!
Verjetno ga ni med nami, ki ne bi vztrepetal ob spominu 
na prvi poljub… prvi objem… prvi dotik… A večina nas 
verjetno tudi trepeta pred trenutkom, ko bomo zadnjič 
poljubili… zadnjič objeli… in se zadnjič dotaknili… Pa 
vendar so vsi spomini in strahovi le prah in pepel, če se – 
odeti v fi govo listje – vse življenje skrivamo pred Božjim 
Poljubom… Božjim Objemom… Božjim Dotikom!
Lahko si le predstavljamo, kaj smo ujeli v svoj prvi po-
gled, ko smo prvič odprli oči… In prav tako si lahko le 
predstavljamo, kaj bomo ujeli v svoj zadnji pogled, preden 

bomo zatisnili oči… A če v življenju iščemo Božji Pogled, če 
se na svet in na ljudi okoli sebe trudimo gledati skozi Božje 
Oči, potem smo lahko prepričani, da bomo v večnosti zrli 
Njega, ki nas »varuje kot zenico v očesu« (Ps 17,8)!
Bog ve, kaj je bila naša prva misel... In Bog ve, kaj bo 
naša zadnja… A če živimo tako, da je Bog naša prva in 
zadnja misel…, če z Njim začenjam in končujemo svoje 
dneve, svoja leta…, svoje prve in zadnje reči…, potem 
smo lahko trdni v veri, da Bog misli na nas.
In kakršnakoli že je bila prva misel, spočeta verjetno že v 
materinem telesu, prav gotovo pa v njenem naročju… če 
smo živeli Božjo Besedo, če smo iskali Gospodovo Pot, 
če smo se prepustili ljubečemu Božjemu Objemu in Po-
gledu, potem nas bo naša zadnja misel brez sence dvoma 
popeljala v Božje Naročje… v Njegovo Telo!
Vse na tem svetu ima svoj začetek in svoj konec. Tudi 
naše življenje, razprostrto čez vzpone in padce od prvega 
do zadnjega dne.
Morda se nam zdi, da si lahko lastimo prvo besedo, a 
Njemu, ki je Začetek in Konec, Alfa in Omega, pripada 
zadnja beseda.
Tako Gregor Čušin. Vsi , ki ste se ob njih zamislili, sem 
prepričan, da mu pritrjujete, morda pa tudi v trtenutek se-
danjosti globlje in pristneje zadihate. Pred nami so novi 
začetki leta, s tem tudi novi napovedniki, usklajevanje 
koledarjev liturgičnega doživljanja občestva župnije.
Najprej prihaja med nas Božji Sin, človeški otrok v jasli-
cah kot glasnik ljubezni in usmiljenja nebeškega Očeta. 
Postni čas v letu 2016 se začne zelo zgodaj. Tako bomo 
največji praznik Odrešenja, veliko noč obhajali že zadnjo 
nedeljo v marcu... Vsi ti prihodnji dogodki imajo v tem 
trenutku en sam pomen - v polnosti živeti sedanjost. 
ROJSTVO NAŠEGA ODREŠENIKA NAJ PRINESE V 
VAŠE ŽIVLJENJE MIR, USMILJENJE IN DOBROTO. 
Župljanom našega farnega občestva želimo doživete 
praznike, polne upanja, da je Gospod vedno med nami. 
Tudi s prisotnostjo blagoslovljene vode in soli. V ta na-
men bomo na praznik sv. Štefana pripravili stekleničke 
za vodo in mošnjičke s soljo. Naj ne manjkajo v naših 
domovih, saj pomenijo prvo pomoč v stiskah in nesrečah.  

vaši duhovniki in Župnijska Karitas Laško. 

Luč Miru iz Betlehema

Božične praznike pri nas že 25 let spremlja luč miru iz 
Betlehema. Njen plamen tik pred božičem prinesejo ska-
vti iz Združenja katoliških skavtov in skavtinj, nato roma po 
župnijah, od tam pa v naše domove. Prvič se je to zgodilo leta 
1991. Zamisel se je rodila leta 1986 v studiu avstrisjske tele-
vizije v Linzu, kjer so v oddaji Luč v temi, namenjeni invalid-
om in otrokom, organizatorji v zahvalo sodelujočim namesto 
drobnih daril delili plamen iz votline Jezusovega rojstva. To 
preprosto dejanje je preraslo v gibanje, ki je zajelo skoraj vso 
Evropo. 
Ob času Jezusovega rojstva je bil Betlehem (Ime pomeni hiša 
kruha) vas v Judeji, oddaljena od Jeruzalema 9 km. Zgodovin-
sko je postal pomemben, ker je bil tu David maziljen za kralja. 
V teku stoletij je izgubil svojo veljavo. Po božjih načrtih, - ko 
najmanjše postane največje -, je slava Betlehema utemeljena s 
tem, da se je tam rodil Jezus, učlovečeni Božji Sin.

Jaslice
Jaslice imenujemo občasno plastično upodobitev prizora 
Gospodovega rojstva v panoramsko oblikovani pokrajini s 
premakljivimi plastičnimi fi gurami (Niko Kuret). Jaslice, kot 
jih poznamo danes so se prvič pojavile v drugi polovici 16. 
stoletja. Dolgo so jih postavljali samo v cerkvah. V začetku 
18. stoletja so prišle k nam v meščanske domove, v kmečke 
pa stoletje kasneje. Starejšim so še prav gotovo v spominu pa-
pirnate barvne fi gure, ki smo jih izrezovali, največkrat lepili 
na smrekove trske kar z doma narejenim lepilom iz moke in 
vode, da so lahko same stale v mahu na polici “bogkovega 
kota).
Ko jaslice blagoslavljamo, prosimo Boga, naj nas nenehno 
spominjajo, kaj je storil za nas. Ob njih naj se poglablja naša 
ljubezen do Boga in do bližnjega.
O laških jaslicah je Miloš Ribař leta 1955 zapisal:
“Ob Božiču so nekoč postavljali do praznika sv. Treh kraljev 
na mizico velik kip Jezuščka v jaslicah, ki se sedaj nahaja v 
župnišču in to okrasili z majhnimi smrečicami. Leta 1939 
so prišle na to mesto obsežne jaslice, katere je g. Prah leta 
1951 prestavil v kapelo sv. Križa, ker so v prezbiteriju zavzele 
preveč prostora. Iz ustnega izročila je znano, da je te jaslice iz-
delal mojster Hohnjec iz Celja. V istem času so od istega mo-
jstra kupili jaslice še v župniji Ribnica v ljubljanski nadškofi ji.


