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NEDELJA, 29. 11., 1. adventna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Ivana in Mihaelo SKALE
              za + Franca in Nežiko PUŠNIK, vse + 
              iz rodbin PUŠNIK in KOLAR
ob 10.30: za + Angelo BELEJ, obl. in Izidorja ter
                rodbino ALEŠ
PONEDELJEK, 30. 11., sv. Andrej, apostol 
Ob 7.30: za + Amalijo HRASTNIK in rodbino MAJCEN
ob 14.30 sv. maša v vežici, nato pogreb + Franca 
               LOKOŠEK 
 ob 18.00 za + Marjano RAZBORŠEK
                za + Jožeta ŽELEZNIKA
TOREK, 1. 12., sv. Edmund Campion, mučenec
Ob 18.00: za + Vladimirja PETEK
          za + Jožeta AŠKERCA,obl. in vse + AŠKERČEVE
               za + Antona KOLARJA, osm. in ženo Ljudmilo

po maši molitvena ura za duhovne poklice
SREDA, 2. 12., sv. Bibijana, mučenka
Ob 7.30: za + Franca PEČNIKA
ob 18.00 za + Franca ŠKORJA
               za + Janeza ŠKORJA
               za + Petra ŠKORJA
ČETRTEK, 3. 12., sv. Frančišek Ksaver, apostol
Ob 18.00: za + Karla in Heleno KOVAČ
                 za + KRPIČ, KRIŽNIK in BRGLEZ
                 za + Pavla in Petra BOLČINA
PETEK, 4. 12., sv. Barbara, mučenka, 1. petek
Ob 7.30: za + Ano BOLČINA
ob 18.00: za + Janeza in Marijo KLEZIN
                za + Jožeta VEBRA, osm. in starše VEBER
SOBOTA, 5. 12., sv. Sava, opat; Miklavževanje
Ob 18.00: za + Petra KOVAČA, 13 obl, starše, 
                 Ireno in Marijo
                 za + Amalijo in Jožefa SENICA 

po maši obisk in obdarovanje ob godu sv. Miklavža 
sledi celonočno češčenje Najsvetejšega

NEDELJA, 6. 12., 2. adventna nedelja
Ob 7.00: za + Franca in Barbaro TERŠEK in
               družino BREČKO
ob 9.00: za + Antonijo KRAJNC, 30. dan
ob 10.30: za + Milana ŽABKARJA, 3.obl., starše
                ŽABKAR in DOBOVIČNIK

in dobri bratje drugim. Čakamo na Njegov veličasten 
prihod, ki nam bo prinesel odrešenje in večno življenje 
brez trpljenja. Tretja sveča je barve čebeljega voska, ki 
nas vabi k požrtvovalnosti in marljivosti tuzemskega 
bivanja. Četrta sveča je luč miru iz Betlehema. Njeno 
sporočilo in napoved papeža Frančiška, ki nas pošilja 
v svet z naročilom naj bomo: »Usmiljeni kakor Oče!«
8. decembra začenjamo izredno sveto leto OBLIČJE 
USMILJENJA. Z adventnim časom pa tudi začenjamo 
obhajati 10. obletnico celjske škofi je. Skozi vse leto nas 
bo na to spominjala tudi jubilejna zastava v svetišču.
------------------------------------------------------------------
POVABILO NA DOGODKE TEDNA 
V ponedeljek začnemo devetdnevnico pred praznikom 
Brezmadežne. Vse dni v tednu bodo tudi večerne maše

V petek , 4. 12. bo po večerni maši ob 19.00 Miklavžev 
koncert skupine LUCY & THE PIPES ORCHESTRA iz 
Celja. Odlična skupina mladih glasbenikov, med njimi 
tudi mnogi Laščani, so že v nekaj cerkvah (Slomškova 
Ponikva, Mozirje...) v teh tednih izvajali zelo zanimivo 
mešanico zvrsti sodobnih in klasičnih skladb. Vzemite 
si čas in prepričan sem, da vam bo ta večer čudovito 
Miklavževo darilo.

V soboto bo otroke v Laškem obiskal sv. MIKLAVŽ. 
Otroci, dobro se pripravite in ga presenetite z risbico ali 
pesmico. Do srede so še na voljo “znamke” za obisk.
V nedeljo po sv. mašah pa ste vabljeni na drugi AD-
VETNI ZAJTRK. Čaka vas razstava klekljanih izdel-
kov naših sodelavk in klepet ob kavici in čaju. Ustavi-
mo čas in ga napolnimo z lepimi mislimi ob prijetnem 
druženju. 

Zahvala za krašenje vasem Jagoče in Tovsto.
V decembru krasita vasi Brstnik in Rifengozd. 
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Dr. JOŽE RAMOVŠ, gost laškega občestva V TED-
NU KARITAS.

Človek kot tak je bil vedno središče njegovega zaniman-
ja in raziskovanja, kakovostno staranje in sožitje med 
generacijami pa nujen del življenja. »Ena prvih nalog 
je pomoč ljudem v stiski,« pravi Dr. JOŽE RAMOVŠ, 
predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje.
Kaj je najpomembnejše, da v življenju ozavestimo?

Vsako obdobje življenja je treba spoštovati, čas rojstva, 
mladost, čas odraščanja, dobo polnega ustvarjanja in 
tudi, ko moči začnejo pešati. Na to so številne družbe za-
hodnega sveta pozabile, žal se pretirano veljavo daje le 
mladosti. Za družbe, ki se držijo tradicionalnih vrednot, 
med katerimi je spoštovanje družine ter  spoštovanje 
starejših, njihove onemoglosti, popuščanja, pogosto 
rečemo, v zadnjem obdobju pa še prav posebej, da so 
preživete ali zastarele. Vrednote so, se ne spreminjajo, 
tako kot se v fi zičnem svetu ne spreminjajo zakoni nara-
ve. Prav tako je v socialnem in psihičnem življenju, kar 
Evropa zadnjih sto let, morda dvesto, ne upošteva. So 
zakonitosti, ki so trdne, med njimi spoštovanje življenja, 
sožitja. Ljudje smo ne samo individuum, ampak mora-
mo biti tudi skupaj.
SOŽITJE generacij - kako odkrivati dobro v vsakem 
človeku, še posebej v naših najbližjih s katerimi bivamo 
in smo. Družina pa je tista temeljna celica, na kateri je 
zgrajena vsa zahodna civilizacija in kultura. Zato se ra-
zume kako zelo so potrebni dobri zakonski pari.
Ramovš je poudaril, da je za sožitje potrebno tudi ne-
kaj vedenja ali znanja in precej življenjskih izkušenj. 
Seveda sožitja ne moremo živeti brez prepotrebne rasti 
k samostojnosti, ko spoznavamo in sprejemamo svoje 
življenjske vloge, katere naj bi opravljali z veseljem, 
ne pa s prisilo. Poleg vloge poslušanja, govorjenja in 
molčanja je za sožitje pomembna tudi komunikacija. 
Ob koncu smo bili zelo vzpodbujeni k ustanavljanju za-
konskih skupin, kakor tudi skupin za pomoč starejšim v 
župnijskih občestvih.
Kot dušni pastir sem bil zelo vesel, da se je kar lepo 
število udeležencev zbralo k temu večeru.            (RM)

KARITAS ZA NAS – O SOŽITJU

»Družinski pogovor je pogosto zelo klavrn. Včasih je 
družina podobna staremu glasbenemu avtomatu, ki kar 
naprej vrti svojih nekaj škripajočih plošč. Drugič se 
pogovor v družini brez potrebe spremeni v prepir. Ali pa 
je prazen; drug drugemu ne znajo ali ne zmorejo pove-
dati pomembnih stvari, čeprav jih čutijo v sebi, kakor je 
zapisal Cankar po materini smrti, da bi z golimi rokami 
odkopal njen grob in ji povedal eno samo besedo, ki mu 
prej ni hotela iz ust. Posebno mučne igre brez meja so 
“tihi tedni” med zakoncema.« (iz knjige Sto domačih 
zdravil za dušo in telo 1, J. Ramovš)

V veselje mi je, da sem si privoščila večerno četrtkovo 
predavanje antropologa, prof. dr. Jožeta Ramovša, ki 
nam ga je v predadventnem času omogočila laška Kari-
tas. Slišali smo dejstvo ki opogumlja, da lahko vedno na 
boljše vzgajamo in prevzgajamo sebe. Tega nam nihče ne 
zameri, kot pravi dr. Ramovš. Vsi uspehi, ki jih pri tem 
dosežemo, nas spodbujajo, smo nanje ponosni, da smo 
sebe še nekoliko bolje vzgojili. Sebe vzgajati je težko, a 
bolj hvaležno in uspešno. To je pot do življenja v sožitju 
s partnerjem, z drugimi. 
Življenje je kvalitetno, če ima človek poskrbljeno za 
svoje materialne potrebe in če živi v lepih medčloveških 
odnosih. Sožitje v družini je zelo odvisno od tega, kako 
se starša pogovarjata med seboj – njun lep ali grd pogov-
or otroci prevzamejo kot svoj »materni jezik« za sožitje 
z drugimi ljudmi.
Po pripovedovanju dr. Ramovša je za dober pogovor 
potrebno naslednje:
*vsak od sogovornikov lahko na olikan način vse pove 
in pokaže, kar misli in kar čuti, da je smiselno;
*vsak od sogovornikov posluša druge, tako da dojame, 
kaj so hoteli povedati in pokazati, ne pa kar si sam misli, 
da mu hočejo povedati;
*vsak od sogovornikov se vživi v poslušalce in se potru-
di, da svojo misel in doživetje pove na način, da ga bodo 
razumeli tako, kakor razume sam sebe;
*vsak je sposoben molčati o stvareh, ki drugega ranijo, 
mu škodijo ali razdirajo njegovo medsebojno poveza-
nost;

*vsi so pripravljeni dogovoriti se o skupnih stvareh 
tako, da se prej ali slej sporazumejo.
Predstavljena vsebina se me je dotaknila. Je v pomoč 
ranljivi družbi in poškodovani družini sodobnega časa. 
Hvala organizatorjem predavanja. Zdaj je na nas. Z vs-
topom v adventni čas razmislimo, kako je z našo vlogo 
pri ustvarjanju kvalitetnega medsebojnega dialoga. Ne 
pozabimo medse povabiti Gospoda in zaživeti sožitje 
tudi z Njim.                                                           (TT)

ADVENT 2015 
Letošnji adventni venec v laškem svetišču nas v svoji 
osnovni obliki v obliki spirale  nagovarja na poseben 
način. Adventni venci so navadno okrogli. Krog že od 
začetkov civilizacije simbolizira gibanje, kroženje, 
večnost, absolutnost, popolnost in je poenostavljen 
simbol sonca. Zaradi pomena kroženja se je iz kroga 
razvila tudi spirala.
Krščanstvo je posvojilo pomen kroga in z njim tudi 
spirale, saj v njem vidimo simbol odrešenja, ki se je 
dopolnilo v Kristusu. Adventni čas v letošnjem letu 
nas še posebej vabi, da se:
spominjamo preteklosti: Praznovati in premišljevati o 
Jezusovem rojstvu v Betlehemu. Gospod je že prišel 
in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, postal človek, 
poln skromnosti in uboštva. Prišel je kot kdorkoli od 
nas, človek med ljudmi. To je bil njegov prvi prihod. 
Prva sveča adventnega venca je vijolične barve. V njej 
vidimo strahote vseh vojn. Posebej pa še med in po-
vojnih usod Kajna in Abela, ki zaznamujejo naš čas in 
prostor prejšnjega stoletja.
Živimo v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan 
našega življenja doživljamo »prisotnost Jezusa Kris-
tusa« v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. 
Živeti v pravičnosti in ljubezni, vselej budni; hoditi 
po Gospodovi poti. Druga sveča predstavlja sim-
bol hvaležnosti vsega kar smo v teh letih doživeli na 
področju dobrodelnosti.
Priprava na bodočnost: Pripravimo se na »paruzi-
jo«, to je na drugi prihod Jezusa Kristusa v veličastvu 
njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in Sodnik 
vseh narodov in bo nagradil z Nebesi vse, ki so v 
Njega verovali in živeli kot zvesti otroci Gospodovi 


