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Maše v prihodnjem tednu
30. NEDELJA MED LETOM,  žegnanjska, 25. 10.
Ob 7.00: za + Marijo in Jožeta TUŠEK, Heleno 
               in Lojzeta HVALIČ
ob 9.00: za + Franca ŠKORJA in njegove starše 

(Lahomšek)

ob 10.30: za + Marijo JUTERŠEK, obl., Matijo,
                 Jakoba in starše ŽELEZNIK
PONEDELJEK, 26. 10., sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
Ob 7.30: za + Izidorja in Angelo BELEJ
               za + Silvestra in Amalijo HRASTNIK
TOREK, 27. 10., sv. Sabina Avilska, mučenka
Ob 18.00: za + Edvarda PAVLINCA in starše
                 za + Franca ŠKORJA
                 za + Pavla ŠKORJA
SREDA, 28. 10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Ob 7.30: za + duhovnika Janeza BELEJA in brata Martina
               za + Jožka REZCA
               za + Karolino LOKOŠEK
               za + Cirila DEŽELAKA
ČETRTEK, 29. 10., sv. Mihael Rua, duhovnik
Ob 18.00: za + Stanislava DEŽANA, 1. obl
                 za + Mojco KOVAČ
                 za +  Amalijo in Jožeta SENICA
PETEK, 30. 10., sv. Marcel, mučenec 
Ob 7.30: za + Jurija KAPELARIJA
ob 18.00: za + Jožeta BALOH, obl. ženo Justino in vse +
                       iz družine BALOH
                za + Ernesta in Marijo KLADNIK
                za + Nežo in Leopolda VERDEV
SOBOTA, 31. 10., sv. Bolfenk, škof
Ob 18.00: za + Amalijo KNEZ, obl. in moža Franca
               za +Vladimirja DORNIKA, 1 obl. in starše

Zahvala za krašenje v oktobru vasema Debro in Sliv-
no. V novembru čistita in krasita Jagoče in Tovsto.

NEDELJA, VSI SVETI, 1. 11.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Antonijo in Avguština AŠKERCA, obl.
ob 10.30:za + Justino GOLOUH
ob 14.00 večernice v cerkvi sv. Martina 
ob 15.30 blagoslov pokopališča
ob 18.00 molitev treh delov rožnega venca

želi približati. Ti zakonci se odločijo, da najdejo pozitivne 
stvari pri drugem in jih izrazijo. Pri tem ne čakajo, da na-
jprej drugi naredijo korak do njih.
Kot smo že omenili, se zadovoljni zakonci manj ali nič ne 
kritizirajo. V nasprotju s prepričanjem mnogih terapevtov 
in zakoncev je bilo ugotovljeno, da nobena kritika v za-
konu ne more delovati konstruktivno na čustveno poveza-
nost dveh zakoncev. Kritika ju vedno oddalji, oddaljenost 
pa pomeni nezadovoljstvo. Vsaka kritika ogrozi čustveno 
ravnovesje posameznika. Ne gre za to, da si ne bi nič 
povedala, kar ju moti, ampak da govorita, kaj si želita, 
doživljata in da ne govorita o drugem. Obtoževanje in kri-
tiziranje ne zahteva osebne ranljivosti. Eden izmed najbolj 
destruktivnih obrambnih mehanizmov je nezavedno proji-
ciranje lastnih nezavednih neprijetnih občutij na zakonca. 
V pogovornem jeziku temu pravimo, da se je žena »lotila« 
moža, da je mož »ven padel«. Ni hujše čustvene poškodbe 
od te, da posameznika rani oseba, za katero misli, da mu 
stoji ob strani in ga varuje. V takih primerih se posameznik 
vedno nezavedno umakne, da se zavaruje, in če stik ni ob-
novljen, bo v prihodnje teže prišel nazaj do sozakonca. Če 
se to nabira mesece in leta, je razumljivo, če se zakonca 
drug drugemu čustveno odtujita.
---------------------------------------------------------------------

Klekljane čipke za cerkev sv. Martina
Klekljarska skupina Hiše generacij Laško KITICE je za 
laško cerkev opremile prezbiterij ( glavni in daritveni oltar 
ter ambon) z novo mojstrovino klekljanih čipk. Najsvetejši 
prostor bo z njimi okrašen ob praznovanju farnega patrona 
sv. Martina. Za njihovo požrtvovalno delo se v imenu vse 
župnije prav lepo zahvaljujem.



Prispevek nadškofa Zoreta na redni sinodi o družini

Verniki v naši slovenski krajevni Cerkvi postavljajo 
družinsko in zakonsko življenje med zelo pomembne vred-
note. Prizadevanja naših vernikov, da posvečajo čas in svo-
je življenje uresničevanju družinskega življenja ter vzgoji 
otrok, zaslužijo vse naše priznanje in spoštovanje. Ob tem 
pa opažamo, da se številni verniki soočajo s težavami pri 
oblikovanju družinskega življenja kot tudi pri življenju v 
veri v razmerah, ko so se ločili oz. ponovno civilno poročili. 
Zato posebej pozdravljam Motu proprio papeža Frančiška 
ter prizadevanja, da se razporočenim parom poenostavi 
postopek ugotavljanja ničnosti zakonske zveze in možnost, 
da tudi v Cerkvi uredijo svoj položaj.
V današnjem svetu se katoličani soočamo s pritiski politike 
in medijev, ki že desetletja želijo normalizirati izvenzakon-
sko bivanje, ločitev, nezvestobo in alternativne življenjske 
sloge, ki niso v skladu s krščansko antropologijo in teo-
logijo. Danes se temu pridružujejo tudi vsi tisti, ki zanikajo 
biološki pomen moškega in ženske, želijo redefi nirati zakon-
sko zvezo ter relativizirajo pomen materinstva in očetovstva 
za razvoj otroka. Zato je nujno, da se cerkveno učiteljstvo 
jasno opredeli do takšnih stališč ter predstavi vernikom ori-
entacijo za njihovo življenje.
V takšnem kulturnem položaju se kaže nujnost primerne pri-
prave mladih na zakonsko in družinsko življenje. Programi v 
slovenskih javnih šolah bolj ali manj izključujejo vsebine, ki 
govorijo o tem, zakaj je družinsko življenje pomembno, kat-
eri so ključni kriteriji pri izbiri sozakonca in kako primerno 
oblikovati družinsko življenje ter vzgajati otroke. V naši kra-
jevni Cerkvi imamo zato že dolgo navzočo družinsko pas-
toralo, ki vključuje pripravo na zakon in zakonske skupine. 
Vendar nas uspehi na teh področjih ne odvezujejo od iskanja 
novih oblik družinske pastorale. Posebno pozornost želimo 
dati takšni katehezi, ki bi dala dovolj pozornosti t. i. daljni 
pripravi na zakon in naše mlade ter pastoralne delavce še 
bolje oblikovala v krščanskem razumevanju zakramenta 
svetega zakona in družinskega življenja. Zato je ključno, 
da na vseh ravneh kateheze umestimo t. i. dolgoročno pri-
pravo na zakonsko, družinsko in versko življenje v družini. 
Pričakujemo da bodo ustrezni uradi Rimske kurije ob-
likovali študijske skupine, ki bodo pod vidikom priprave na 

zakrament svetega zakona analizirale stanje sedanje kate-
heze ter razvile smernice in ustrezen jezik, ki bo razumljiv 
sodobnemu človeku.
Glede predloga, da se v katehezah »ne bi moraliziralo in 
sodilo ljudi« je potrebno poudariti, da so takšni plemeniti 
cilji priložnost, da Cerkev poudari svoj moralni nauk (In-
strumentum laboris, 78). V praksi velja, da imajo verniki v 
vedno bolj zmedenem svetu pravico, da se celovito seznanijo 
z moralnim naukom Cerkve, pa naj bo to na družinskem ali 
pa družbenem področju. Obenem predlagam, da Sinoda pos-
veti veliko pozornost prenosu vere znotraj družine, saj se ta 
prenos v vedno bolj sekularizirani družbi kaže kot izredno 
velik izziv. Pristojne ustanove naj oblikujejo takšne smernice, 
ki bodo mladim pomagale, da bodo v okviru svojih družin la-
hko oblikovali krščanski dom, ovrednotili pomen družinskih 
praznovanj in molitve ter drugih pobožnosti in tradicij, ki 
bodo njim in njihovim otrokom omogočile okolje, v katerem 
bodo lahko poglabljali svojo vero, krščansko identiteto in 
pripadnost Cerkvi.

msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in 
delegat SŠK na zasedanju škofovske sinode

Kako do sreče v zakonu?
Psihoterapevt Drago Jerebic je v reviji Božje okolje (leto 39, 
5/2015) objavil zanimiv članek o nam tolikokrat znani temi. 
Del tega članka vam prinaša župnijski list.
Pot zadovoljstva v zakonu vodi prek nenehnega 
uglaševanja ter vzpostavljanja povezanosti
Mit, da se srečni zakonci ne kregajo, in nasprotno, da se 
nesrečni veliko kregajo, ne drži. Nekateri se prepirajo zelo 
veliko, vendar jih lahko naslednji dan opazujemo v naklon-
jenem pogovoru in dotikih, medtem ko pa lahko poznamo 
tudi t. i. idealen par, ki se nikoli ni kregal, potem pa se nekega 
dne, na veliko začudenje mnogih, nenadoma razveže. Razis-
kovalci, ki so se ukvarjali z dinamiko v zakonskem odnosu, 
so presenečeni ugotovili dve stvari: da se zakonci, ki so sebe 
opisali kot srečne, niso manj kregali od onih, ki so se počutili 
manj srečne oz. nezadovoljne. Druga ugotovitev se je 
nanašala na dejstvo, da se številni pari, pri katerih skorajda ni 
bilo zaslediti konfl iktov, kljub temu niso počutili zadovoljni 
v odnosu. V ozadju je bila t. i. dinamika izmikanja prepirom, 
kar je ena izmed oblik prepiranja, kjer se ogromno potlačene 

jeze skriva pod navidezno prijaznostjo in korektnostjo.

Prepir – hrepenenje po povezanosti
Pri tem je treba vedeti, da prepir sam na sebi ni nekaj sla-
bega, temveč je zgolj oblika protesta, ko se človek (pa ne 
samo človek, temveč večina sesalcev) noče sprijazniti 
s tem, da z bližnjim ni več tiste povezanosti, ki bi si jo 
želel in ki mu je prej dajala občutek čustvene varnosti in 
pripadnosti. Povezanost pa ni nekaj stalnega in pridobljen-
ega enkrat za vselej. Vedno teče proces uglaševanja in 
povezovanja. Prekinjene povezanosti med zakoncema je v 
resnici več kot povezanosti. Zato lahko zakonca, ki nikoli 
ne protestirata (na sicer korekten način), razumemo tudi, 
kot da sta se sprijaznila, da čustveno pomenljivega stika 
med njima ni več mogoče ustvariti in obnoviti.
Bilo pa je tudi ugotovljeno, da se tisti pari, ki se opisu-
jejo kot srečnejše, po prepirih hitreje povežejo, opravičijo, 
kot nesrečni zakonci. Ko pride do prekinitve stika, ko se 
zakonca prizadeneta in se nato oddaljita, se prvi zakonci 
manj zatekajo k t. i. tihim dnevom, dolgim čustvenim 
premorom, užaljenosti ali pa napadanju, obtoževanju, is-
kanju krivca za prepir, ampak se hitreje povežejo tako, 
da se opravičijo za svoj del in se manj ali nič ukvarjajo 
s krivdo drugega. Ko se opravičijo, to storijo iskreno in 
ne uporabljajo ene izmed popačenih oblik opravičila: t. 
i. štirisekundno opravičilo ( … ja, no, žal mi je … kje je 
daljinec …?), prisiljeno opravičilo (…verjetno se sedaj 
moram opravičiti, sicer …) ali opravičilo z minimaliziran-
jem odgovornosti (…v redu!, mogoče sem res naredil 
malo narobe, vendar …). Ti zakonci poleg lastne bolečine 
vidijo in začutijo še stisko drugega, razvijejo sočutje do 
tiste stiske drugega, zaradi katere jih je prvi prizadel. Bolj 
imajo pred očmi, da stanje med njima, ki ne omogoča delitev 
bolj osebnih in ranljivih vsebin z drugim, predstavlja resno ne-
varnost in alarm za odnos.

Izrazi naklonjenosti
Srečni zakonci si izražajo več naklonjenosti, deležni so več 
pohval in zanimanja s strani drugega zakonca. Prisluhnejo 
drugemu zakoncu, ko govori o službi, hobijih, strahovih 
ter drugih neprijetnih občutjih. Zaradi tega imajo občutek, 
da so zaželeni in sprejeti. Ti zakonci so bolj odzivni, ko 
jih drugi potrebuje, in tudi bolj dostopni, ko se jim drugi 


