
MARTINOVA 
LILIJA

NEDELJA, 23.12., 4. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Zala ŠKORJA in dedek Ivan, babica Justina
         + Vinko LEŠEK, 1. obl.
10.30: + Sandi ZALOKAR, obl., in starši
           + Anton MEDVEŠEK, obl., in rodbina MEDVEŠEK
PONEDELJEK, 24.12., sv. Adam in Eva, prastarši; 
SVETI VEČER
7.30: v zahvalo za uslišane želje
13.30 sv.maša, 14.00 pogreb + Anton CIRAR
18.00: + družini OŽEK in BARTOL
ZDRAVILIŠČE 20.00: + Ivan, Magdalena PUŠNIK
00.00: + Franc PEČNIK, obl., in starši
            + Marija DEŽELAK, obl., mož Franc in sin Ciril
TOREK, 25.12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
7.00: živi in + farani
         + Anika VODIŠEK
 9.00: + Alojzija TERBOVC, 5. obl.
          + Brigita, Janez ZALOKAR in + iz družine KRAJNIK
10.30: + Franc KAČIČ in starši
SREDA, 26.12., sv. Štefan, diak., muč.; Dan samostojnosti
7.00: + Anton GLUŠIČ
9.00: + Anton KOČAR, 30. dan
10.30: + Amalija OJSTERŠEK
11.30: blagoslov konj
ČETRTEK, 27.12., sv. Janez, apostol, evangelist
18.00: + Štefanija OJSTERŠEK, 30. dan
         + Adam, Štefanija KLINAR, brata in stari starši (Gabrno)
blagoslov vina
PETEK, 28.12., sv. nedolžni otroci, mučenci
7.30: Jožefa CENTRIH
18.00: + Darinka DEŽELAK
            + Adelbert OJSTERŠEK
SOBOTA, 29.12., sv. David, kralj
18.00: + Franc ŠKORJA, 4. obl. (Marija Gradec),  in Marija  
                   PŠENIČNIK, 30. obl.
                   + Marija ŠKOBERNE
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prek zmrznjenih domačih brazd stopa korak.
V zimski sen pogreza se moja dobrava,
hiša prijazna pred mano že stoji, vabi čez najdražji prag.
Čez praznike spet bom doma,
v naši vasi počasi življenje nam gre,
pozimi ura ustavi se.
Čez praznike spet bom doma,
kjer le najdem svoj mir, kjer uživam večer,
tam iščem čar otroških dni.
Ponoči bo zametel sneg steze do mesta,
zaspala bo domača vas pod biseri.
Le ozka gaz med hišami bo naša cesta,
v izbi prijetno po lesu zadiši, v temi iskra zagori.

In če boste doma v krogu svoje družine blagoslovili jaslice,
 si lahko pomagate z naslednjim besedilom.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
»Poslušajte vsi ljudje…«
Prisluhnimo Božji besedi (Lk 2,15-20)
Božja beseda. Bogu hvala
Molimo: Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in pre-
vidnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo 
in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami  in 
blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Je-
zusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in odrešenika in 
te skupaj z njim hvalimo in slavimo zdaj in vekomaj. Amen!
Med kropljenjem (in kajenjem) jaslic in doma:
Oče naš…Zdrava Marija… Slava Očetu…
“Sveta noč, blažena noč…«“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahvala za krašenje v decembru vasem  Marija Gra-
dec, Modrič, Plazovje in Radoblje. V januarju čistijo 
in krasijo Olešče, Padež, Požnica in Reka.

NEDELJA, 30.12. Sveta Družina
7.00: + živi in + farani
9.00: + Stanko ALEŠ, obl.
10.30: + Matija, obl., Marija, Matija, Jakob JUTERŠEK, Jože
                    in Vinko ŽELEZNIK
                    + Fortunat in Darko HRASTNIK, obl.

Božični blagoslovi vaših domov
Spet je leto naokoli in pred nami so različni božično - no-
voletni običaji. K tem sodijo tudi blagoslovi vaših domov. 
Vaši duhovniki vas bomo obiskovali na vaših domovih 
in prinašali Božji blagoslov. Če bi kdo še želel, pa tega ni 
sporočil, lahko pove po mašah v zakristiji ali tudi svojim 
sosedom, kamor prihajamo. 
Razpored blagoslova domov v laški nadžupniji:
27. 12. Lahomno, Stopce, Harje,
            Gabrno, 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 tudi obiskovali do svetih treh kraljev, 
letos že 24 leto. V župnijski cerkvi se bodo predstavili v 
nedeljo 6. januarja po maši ob 9h in 10.30h.



ZAHVALA,  POVABILO IN VOŠČILO
Zadnjič  v tem letu se oglašam v imenu Župnijske Karitas, 
zavedajoč se, da je leto minilo hitro, mirno in delavno. S pomočjo 
vaše dobrote in podpore ter nekaterih lastnih aktivnosti, ki jih že 
tradicionalno izvajamo preko leta, so tudi letošnji prosilci bili 
deležni pomoči v celoti. HVALA VSEM, ki ste na svojstven 
način pripomogli k temu rezultatu. Še posebej se zahvaljujem za 
spremljanje in duhovno podporo našemu nadžupniku, g. Roku. 
Brez sodelovanja dobrih, srčnih in čutečih ljudi tudi naše delo ne 
more biti uspešno. Bog povrni za vse!
Na praznik svetega Štefana boste, ob prostovoljni donaciji, lahko 
prejeli karitas stekleničko z blagoslovljeno vodo ali mini vrečko 
s soljo. Na ta način želimo približati ta zakramental in njegovo 
uporabo širšemu krogu našega občestva. Z vero in zaupanjem 
uporabljena blagoslovljena voda je zelo milostna za telo in dušo. 
Ima dvojni pomen: spominja nas na naš krst, obenem pa je sim-
bol duhovnega očiščevanja in ima veliko moč nad hudičem. 
Kristjan naj ne bi nikoli zapuščal svoje sobe ali stanovanja za 
dalj časa, ne da bi vzel s seboj blagoslovljeno vodo v treh na-
menih: zase, za svoje bližnje in za umirajoče grešnike. V ve-
liko pomoč nam bo tudi pri pomembnih odločitvah v življenju. 
Poskrbimo tudi tokrat, da nam bo vedno pri roki.
PRAV VSEM VOŠČIM, DA BI SE VAM V SRCIH RODIL 
BOŽIČ. LETO, KI PRIHAJA, PA NAJ BO MIRNO IN BLA-
GOSLOVLJENO.
V imenu sodelavcev ŽK Laško in v svojem imenu Dragica Cverle.

UPANJE 

Zgodba pripoveduje o štirih svečah, ki so gorele v temni sobi, 
napolnjeni s tišino. Neslišno se je izražala bolečina obupa posa-
mezne sveče, ko je v izgorevanju sama vase in brezmejnemu 
razdajanju navzven, v temó človeštva, doživljala brezbrižnost 
odtujenega sveta. Svečam je bilo ime: MIR, LJUBEZEN in 
VERA. Tri vrednote, ki jih preračunljiv človek jemlje kot samo-
umevne, za katere se ni potrebno truditi oziroma se ne splača, saj 
nimajo tržne vrednosti. V obupu sveče ugasnejo in nastane temá. 
Majhen deček, ki opazuje usihanje miru, ljubezni in vere, v svoji 
preprostosti in čistosti duha, zajoče, saj začuti hlad v svoji duši. 

Pa ga z nežno svetlobo objame 4. sveča, ki ji je ime UPANJE in 
potolaži dečka z besedami: dokler bom jaz gorela, lahko vedno 
prižgeva ostale tri sveče.
Življenje ni le pisan travnik sreče, veselja in sončnih dni. Da bi 
videli in občutili lepo in dobro, se moramo soočiti tudi s kamnito 
klančino preizkušenj, žalosti in bolečine, ko sence dvoma in temá 
neuspeha, brezupa zagrne naš svet. 
Težko nam je sprejeti temó, ob dejstvu, da delamo, skrbimo ter si 
prizadevamo za pot miru, ljubezni in vere, a težko pričakovan in 
v temó sveta poslan Odrešenik, ki prihaja, vedno znova in znova 
trka na vrata našega srca, v upanju, da mu jih odpremo in ga pov-
abimo v našo sredo.
Štirje tedni veselega pričakovanja se iztekajo v prihod Boga 
na svet. Z veseljem in veliko vnemo pri/pos-pravljamo naša 
domovanja in postavljamo jaslice ter veliko virov luči, da razs-
vetlijo temne dele dneva.
Kako pa kaj pri/pos-pravljanje našega srca? Ali smo pripravili 
prostor, zravnali pota in odprli vrata svojega srca, da se v njegov-
ih preprostih globinah rodi naše Upanje, naše Odrešenje. Smo si 
dovolili blagoslov besed »grešil sem« in sprejeli zastonjski dar 
Božje ljubezni, ki se podarja v naših notranjih molitvah?
Ne preklinjajmo temó in ne jočimo v obupu brezizhodnega 
položaja, če pa za nas vedno gori 4. sveča, ki razsvetli še tako 
temačen dan. Sprejmimo Luč kot je Marija sprejela Gospodovo 
voljo: »zgodi se mi po tvoji besedi«. Bodimo gostoljubni kot je 
bila gostoljubna Elizabeta, ki z velikim veseljem, ob spoznan-
ju, da se uresničuje Božja obljuba človeštvu, sprejme Marijo z 
besedami: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad 
tvojega telesa!« (Lk 1,42) In ne ostanimo samo pri želji, da bi Ga 
spoznali, pri pričakovanju, da Ga srečamo in pri iskanju, da Ga 
najdemo. Bodimo dejavni in pojdimo Gospodu, ki prihaja, na- 
proti. V upanju je moč in z upanjem razvnemamo gorečnost vere, 
ljubezni in miru. Zato blagor vsem nam, ki verujemo v Njegov 
prihod in »Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je 
povedal Gospod!« (Lk 1,45).                                                (PK)

BOŽIČNI PRAZNIKI SO PREED VRATI

V Laškem smo v letošnjem adventu postavili adventni venec 
kar na močno starinski stol pred daritveni oltar. Takrat sem si 
zapisal, da je ta obrabljeni stari stol pred oltarjem podoba vseh 
tistih, ki moramo pogosto ČAKATI. Prižgana svečka na njem 
pa je upanje vseh tistih, ki imajo sploh koga PRIČAKOVATI. 
Morda tudi vas spominja na nekoga, ki vas je Z LJUBEZNIJO 
PRIČAKOVAL in sprejemal takšnega kot ste?

Minilo so še dve adventni nedelji. Zdaj se je stolu pridružil še 
potovalni kovček, morda iz časov Alme Karlin ali celo Ivana 
Cankarja,. Njegov zapis božičnega večera se  mi zdi čudovit. 
V svojem delu Hiša Marije Pomočnice je zapisal: »Od vseh 
strani je zazvonilo, od vzhoda in od zahoda, od neizmernega 
neba so lile božične pesmi, vrele so iz zimske zemlje. To je bil 
dan, ko se je rodil Človek, in vsa srca so se odpirala njemu v 
hvalo in ljubezen, vsa srca so zahrepenela k njemu.« Koliko 
ljudi se ob letošnjih praznikih vrača v svoje nekdanje domove 
ali jih pričakujete, da se vrnejo domov. Mnogim se spomini 
pomešajo z občutki žalosti, ko svoje drage pogrešate, a do njih 
ne vodijo več ceste, nobena pot ni speljana tja, kjer bi si lahko 
stisnili dlani. Z njimi in do njih nas vodijo le še spomini, mo-
litev, če nam je ohranjen dar vere. Spet drugi iz raznih domov 
za ostarele in drugih institucij sanjate o praznikih, ki so minili, 
preden se začno. In ni vas malo, ki svojo srečo najdete kot je v 
verzih ubesedil Ivan Sivec:
Ko grem domov čez travnike, sneg naletava,


