
MARTINOVA
      LILIJA  

Maše v prihodnjem tednu
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, 6.1.
7.00:  živi in + farani
9.00: + Leopold BREČKO, 25. obl.
        + Ivan ŠKORJA, 5 obl. Justina ter Marija in Franc PIRŠ
10.30: + Pavla VOGA in Pavlina KOZMUS
           + Janez ULAGA
PONEDELJEK, 7.1., sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
7.30: + Matjaž MASTNAK
           v zahvalo in priprošnjo za naprej
           + Anika VODIŠEK, obl.
TOREK, 8.1., sv. Severin Noriški, opat
18.00: + Rozalija ŠKORJA
           + Jožefa PADEŽNIK
           + Marija, Vinko KRAŠOVC
SREDA, 9.1., sv. Pij IX., papež
7.30: + Blaž LOKOŠEK 
          + Anton GLUŠIČ
          + Ljudmila JURKOŠEK
ČETRTEK, 10.1., sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj 
18.00: + Andrej ŠIBILA, 5. obl.
           + Terezija ZORKO

18.30: srečanje Alfa - 1
PETEK, 11.1., sv. Pavlin Oglejski, škof
7.30: + Frančiška VELIGOŠEK
18.00: + Olga KRAJNC
             + Ivan, Magdalena PUŠNIK
SOBOTA, 12.1., sv. Tatjana, mučenka
18.00: + Marjana GLAVICA, 2. obl.
  + Janez, Marija PUŠNIK, stari starši, brata Jože in Ivek
JEZUSOV KRST, 13.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + biseromašnik Martin BELEJ, obl.
         + Marta PUSAR
10.30: Bogu in Mariji hvala za 85 let življenja 
     + Mihael OJSTERŠEK, 25. obl. (M. Gradec)
15.00: Vera in luč
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Zagledali na Jutrovem
so modrui zvezdo, 

šli za njo,
z nje lučjo Luč poiščejo,
Boga z darovi počaste.

Verouk v januarju 2019:
v tednu od 07. do 11. januarja in 
v tednu od 14. do 18. januarja. Torej dva tedna zaporedoma. 

Začenjamo s tečajem Alfa
Predvideno prvo srečanje v četrtek, 10. januarja 2019, 
ob 18.30 je pred nami. Od leta 2011 je v Laškem tečaj 
Alfa priložnost za vsakogar, da išče odgovore na življenjska 
vprašanja. Srečanja so sproščena, prijateljska, zabavna in 
neobvezujoča. Tečaj Alfa je kratka in praktična predstavitev 
krščanstva, ki poteka v prijetnem vzdušju in v neformalnem 
slogu, vodi pa ga ekipa sodelavcev. Vabimo vas, da se nam 
pridružite.

so le-te dovoljene, učenje odgovornosti in učenje z zgledom. 
Zaradi pomanjkanja teh vrednot se srečujemo z razpadi družin 
in iskanjem novih ‘instant’ rešitev za odnose, ki pa niso dol-
gotrajne. Premalo se obračamo na lastno zaupanje vase , v svo-
jo družino in v Božje zaupanje, kot je to storil Jožef, čeprav mu 
v tistem času sploh ni bilo lahko, saj je Marija spočela od Sv. 
Duha. Ni se ukvarjal z dvomljivci okrog sebe in svoje družine, 
ampak je sledil Gospodu. Iz Njega je črpal moč po (samo)
preživetju in preživetju svoje družine. In kje smo danes mi? 
Kako je z našim (za)upanjem v Njegovo pomoč, ko pridemo 
do težave? Kaj nam sploh družina pomeni?
Ob razgovorih z otroki mi na vprašanje, kaj je družina 
največkrat odgovorijo, da so družina ati, mami, brat, sestra in 
še kakšen hišni ljubljenček, če ga imajo. Včasih vključijo tudi 
koga iz razširjene družine – babico in dedka. Ko prosim svoje 
otroke, da mi napišejo, kaj jim predstavlja pomen družine, 
dobim odgovore, ki pobožajo srce in dušo:
»Družina je neko zavetje ljudi, sorodnikov, ki te razumejo, te ogreje-
jo pri srcu in ti dajo upanje v življenje, ko ga nimaš, ti stojijo ob strani 
v težkih časih, in te imajo radi do konca življenja pa ni važno, kje si.«
»Družina je, kjer si ljubljen, kjer imaš ljudi, ki jim lahko zaupaš, 
ramo, na kateri se lahko zjočeš, vedno ti znajo prisluhniti in 
svetovati po najboljših močeh, vedno si sprejet...kjer te imajo 
radi KAKRŠENKOLI si, dajo ti moč, s katero greš lažje skozi 
življenje, ko padeš ti pomagajo vstati.«
»Družina je topel in varen dom, so ljudje, ki jim lahko zaupaš, ki 
te vedno dvignejo, ko si na tleh, ti vedno pomagajo in te podpirajo 
v vsem, kar si zamisliš in ti vedno stojijo ob strani. So opora, ko ti 
je najtežje. So tvoji najboljši prijatelji, navijači, ’fani’ Začenjamo s 
tečajem Alfa
Predvideno prvo srečanje v četrtek, 13. januarja 2016, 
ob 18.30 je pred nami. Od leta 2011 je v Laškem tečaj 
Alfa priložnost za vsakogar, da išče odgovore na življenjska 
vprašanja. Srečanja so sproščena, prijateljska, zabavna in 
neobvezujoča. Tečaj Alfa je kratka in praktična predstavitev 
krščanstva, ki poteka v prijetnem vzdušju in v neformalnem 
slogu, vodi pa ga ekipa sodelavcev. Vabimo vas, da se nam 
pridružite., svetovalci, varuhi. So ljudje, ki te sprejemajo in ljubijo 
takšnega, kot si.«



Nadaljevanje o laškem rojaku msgr. Jožetu Kužniku, 
na temo Kje je moj ljubi dom?
7. aprila 2006 je papež Benedikt XVI. ustanovil tri nove škofije: 
v Celju, Novem mestu in  Murski Soboti. Ne vem, kaj je nagnilo 
prvega celjskega škofa dr. Antona Stresa, da me je imenoval za 
kanclerja in nekaj dni kasneje še za generalnega vikarja celjske 
škofije. Spet so se porušile sanje, treba je bilo pakirati in se preseliti 
v Celje. Novo domovanje sem dobil kar poleg Škofijskega or-
dinariata. Uredil sem si ga za prijetno bivališče. Lahko rečem, da 
je bil to skoraj moj dom, toda v njem sem bival sam. Ob menjavi 
škofa dr. Antona Stresa s škofom dr. Stanislavom Lipovškom se 
zame – glede domovanja – ni nič spremenilo (če zanemarim de-
jstvo, da sem se zaradi bolezni leta 2011 moral odpovedati službi 
generalnega vikarja). Nisem razmišljal o kakšni nadaljnji selitvi, saj 
jih je bilo že dovolj. Pa se je znova zgodilo! Na predzadnjo nedeljo 
cerkvenega leta, 23. oktobra 2016, so me po maši v Marijini cerkvi 
odpeljali v bolnišnico in že zvečer istega dne so mi amputirali levo 
(t.i. zdravo) nogo. Svet se mi je obrnil na glavo. Kaj zdaj? Kam naj 
grem? V svojem stanovanju nisem mogel več ostati in skrbeti sam 
zase. Začasno namestitev so mi ponudili lazaristi, dokler ni bilo pro-
stora v Domu sv. Jožefa, v Mártini hiši. Iskrena hvala!
Dom sv. Jožefa je zdaj moj novi dom. Upam, da se mi ne bo 
več treba seliti in iskati novega domovanja. Lahko rečem, da je 
Dom sv. Jožefa res pravi dom! Čeprav nas v njem biva veliko 
različnih ljudi, različnih po starosti, po starostni in bolezenski 
obremenjenosti, različnih po značajih in pričakovanjih, pa se 
vendar tu počutimo doma. K domačnosti veliko pripomore 
ljubeznivo in potrpežljivo osebje, saj morajo velikokrat potrpeti 
z nami, večkrat tudi z našimi kapricami in biti vsem vedno na 
razpolago. Hvala vam! Domačnost daje tudi pozitivno ozračje 
v domu, različne akcije, dejavnosti, pa tudi slovesnosti, ki jih 
pripravlja vodstvo doma. In ne nazadnje – domačnost spod-
buja in utrjuje Kristusova navzočnost med nami v tišini kapele, 
kjer se lahko pogovorimo z Bogom ter neposredna bližina 
božjega hrama, kjer nas naš Gospod zbira k evharistični daritvi. 
Hvala Bogu in vsem, ki ste zgradili, uredili in vodite ta dom!
Dom sv. Jožefa je tako postal moj novi dom in upam tudi 
zadnji dom na tem svetu. Dom, kjer se počutim domače, kjer 

občutim hvaležnost do vseh, ki se ukvarjajo z menoj in mi 
olajšujejo jesen življenja, dom, kjer nisem sam, ampak imam 
veliko bratov in sester, ki molimo drug za drugega in se tako 
medsebojno podpiramo, dom, ki mi nudi ne samo zavetje in 
hrano, ampak tudi toplino medsebojne ljubezni. Vendar se za-
vedam, da je tudi ta moj dom samo začasen, saj le »v nebesih 
sem doma! Tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom!«
Ko se oziram na prehojeno življenjsko pot, lahko samo ugoto-
vim, kako nepredvidljivo in čudovito je Gospodovo delovanje. 
Res je, da »njegove misli niso naše misli in njegova pota niso 
naša pota«. Ugotavljam, da to, kar Bog stori, vse prav stori, 
četudi nam se večkrat prav ne zdi. Če me Bog ne bi »obdaril« 
z invalidnostjo in preizkušal z boleznimi, tudi ne bi bil deležen 
tolikih njegovih milosti. Nekdanji teološki profesor dr. Fabijan, 
ki je tudi bil invalid, je nekoč dejal: »Bog me je prijel za nogo, 
da mu ne bi pobegnil.« Verjetno bo ta rek veljal tudi zame. 
Bogu hvala! Zato lahko s psalmistom samo vzkliknem: »Kaj 
naj povrnem Gospodu za vse dobro, ki mi ga je storil? Kelih 
zveličanja bom dvignil in bom slavil Gospodovo ime!«

Jože Kužnik
Družina – kaj to je?

V zadnjih dneh se veliko besed in razprav dotika družine –  Sveta 
družina, družina, ki jo prinaša nov Družinski zakonik.  V zakonu je 
definicija zelo neosebna in pravi, da je :» Družina življenjska skup-
nost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev 
ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem za-
koniku do otroka določene obveznosti in pravice. Zaradi koristi 
otrok uživa družina posebno varstvo države.« V knjigi Srečal sem 
svojo družino, dr. Gostečnik družino opiše, kot »prostor, kjer se odi-
gravajo najpomembnejše zgodbe življenja. Je kraj, ki je zaznamovan 
z najsilovitejšimi doživetji, ki za vselej vtisnejo svojski pečat na vse 
člane družine. V družini se naučimo osnovnih oblik obnašanja, tu 
prvič začutimo globino intimnosti, pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti, 
želenosti ali pa odvečnosti, zavrženosti in nepripadnosti.«
Trenutek, ko postanemo družina, je največkrat zelo idiličen – sreča, 
veselje ob novorojenem detetu, vendar se težave lahko kaj kmalu 
začnejo, kot so se pričele pri Sveti družini, ko se je morala boriti za 
preživetje. Kmalu po rojstvu Jezusa v jaslih, je družina morala bežati. 
Jožefu se je prikazal v sanjah Gospodov angel in mu rekel: » Vstani, 

vzemi dete in njegovo mater in beži v  Egipt! Bodi tam, dokler 
ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.« Mt  
2,13. Vstal je in sledil angelovim besedam. V Egiptu so ostali do 
Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po pre-
roku: Iz Egipta sem poklical svojega sina.
Današnji čas je prav tako velikokrat trd do življenja in odnosov v 
družini – včasih materialno, ko se je potrebno boriti za preživetje 
in vsakdanji kruh, spet drugič zaradi bitke s časom, ko so starši 
v družini (pre)zaposleni in zmanjka časa za otroke. Čedalje 
pogosteje zmanjka časa za družino tudi zaradi osebnih razlogov 
na strani staršev. Tako lahko govorimo o ‘begu iz družine’, ali iz 
razloga po zadovoljitvi materialnih potreb družine, ali iz razloga, 
ko starši iščejo zadovoljitve svojih osebnih potreb, ker je danes 
moderno ‘biti fit’, in za svoj zunanji in športni videz namenijo več 
časa, kot pa ga namenijo svojim otrokom. V trenutku se pozabi 
na osnovno življenjsko nalogo vsakega starša, da je nujno zado-
voljiti otrokove potrebe pred lastnimi.
Pri prebiranju različne literature zasledimo tudi  ‘beg v družino’, 
ko se družina povsem izolira in prekine sociale stike s svojimi 
sorodniki in zunanjim svetom ter postane sama sebi zadostna. 
Pri tem starši ne pomislijo, da otroci nujno potrebujejo različne 
socialne stike in izzive, da se bodo lahko učili za odnose življenja. 
Socialni stiki s starimi starši so ključnega pomena, saj tako teče 
prenos izkušenj iz starejših na mlajše. Prav na tak način se lahko 
ohrani tudi kakšna družinska tradicija, ki bi drugače romala v 
pozabo, hkrati pa se ob prenosu le-te daje vrednost in zaupanje 
otroku, da jo zmore nadaljevati.
V današnjem času pa se zelo pogosto srečamo z ‘begom 
pred družino’ – mladi si dolgo ne ustvarijo svoje družine iz 
različnih razlogov, pa tudi, z izgovorom, da je zanjo še čas, 
da je potrebno doštudirati in najti dobro službo. Študij se na-
vadno zavleče čez zakonski rok (26 let). Zveze, ki jih imajo, 
so bežne, brez potrebne navezanosti, da se je lažje raziti in 
iskati novo popolnost, ki je navadno ni.
Tempo sodobnega časa krade družinam osnovne vrednote: 
sprejetost v svoji resničnosti, ljubljenost, kljub dejstvu, da 
ne zmoreš biti hkrati všečen družbenim normam, sposob-
nost odgovorne komunikacije, na način, da ni zmagoval-
cev, ampak, da se je mogoče učiti na napakah in zmotah ter 


