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Maše v prihodnjem tednu
3. ADVENTNA NEDELJA, 15.12. krstna nedelja  
7.00: živi in + farani
        + Janez, 56. obl., Julijana in Ivanka KRAJNC (Tovsto)
9.00: + Rozalija, Meta in Karel BEZGOVŠEK
10.30: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK
            + Dolfi MIKŠE, MIKŠETOVI in GREŠAKOVI

PONEDELJEK, 16.12., sv. Adelajda, kraljica
7.30: + Terezija PLANKO in njeni umrli
          za ozdravitev osebne zdravnice
        + Majda HRASTNIK in Ivan
          + Srečko GERŠAK 

TOREK, 17.12., sv. Lazar iz Betanije, Jezusov prij.
                                                    Božična devetdnevnica
18.00: + Franc KOLŠEK in žena Alojzija 
           + Anica KOLŠEK
            + Franc ŠKORJA, 5. obl. (Marija Gradec)

SREDA, 18.12., sv. Vunibald, opat
7.30: + Amalija in Alojz ZALOKAR
18.00: + Olga KRAJNC
            + Justina ŠKORJA
            + Vinko KRAŠOVC

ČETRTEK, 19.12., sv. Urban V., papež
9.30 Dom starejših Laško: + KRAJNČEVI in ŠPEGLOVI
18.00: + Vinko LEŠEK
           + Anton VODIŠEK, 30. dan
           + Polde, Jožefa in Teja

PETEK, 20.12., sv. Vincencij Romano, duhovnik
7.30: + Silvo HRASTNIK in za zdravje
18.00: + Ivanka LANCNER, 30. dan
           + starši Fanika, Alojz VOVK in Maja NOVAK

SOBOTA, 21.12., sv. Peter Kanizij, duh., cer. uč.
                                                                    kvatre
 18.00: + Peter, obl., starši in sorodniki TOPOLE
             + staši Marija, Jože TUŠEK, sestra Helena 
              in mož Lojze

4. ADVENTNA NEDELJA, 22.12.
7.00: živi in rajni farani
9.00: + Zala ŠKORJA, 10. obl., babica Justina in
             dedek Ivan
10.30: + Marija, obl., in vsi iz družine BALOH
           + starši, brata, sorodniki DEŽELAK in Marjana
                 VERBOVŠEK
LUČ, ki PRIHAJA – Luč miru iz Betlehema
Pred 28 leti so skavti prvič prinesli luč v Slo-
venijo pod geslom »Mir je čas brez vojne«. Le-
tošnje geslo je Ne boj se goreti! Poslanica go-
vori o skavtskem poslanstvu širjenja svetlobe 
in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, 
ne glede na strah, ki je prisoten v nas. Svetlobo 
(Luči miru iz Betlehema) potrebujemo, da lah-
ko vidimo stvari in ljudi v pravi, polni podobi 
– brez nje lahko spoznavamo le delno, na pol. 
Na podoben način v odnosih deluje ljubezen: 
daje tisto svetlobo, ki je potrebna, da v bližnjem 
ne vidimo več nasprotnika, temveč prepoznamo 
brata oziroma sestro. 

Izkušnja kaže, da lahko damo le to, kar smo pre-
jeli – od drugih ali od Boga. Ljubimo torej lahko 
le, kolikor smo ljubljeni – od drugih in od Boga. 
Bolj kot se zavedamo, da smo ljubljeni takšni, 
kot smo, lažje se na prejeto ljubezen tudi odzo-
vemo tako, da jo vračamo, in tako, da jo dajemo 
naprej. Goreti kot luč je  vabilo s strani drugega, 
od zunaj, in zapoved iz naših src, od znotraj. 
Geslo predstavlja zaključek dvogovora: zadn-
je besede drugega (ali Drugega), s katerim se 
pogovarjam, ki me vabi in me spodbuja. (lmb.
skavt.net)

V Laškem bomo poskrbeli za plamen Betlehemske 
luči v soboto, 21. decembra. Takrat bomo ob betle-
hemski luči prisluhnili tudi letošnji poslanici.

”Veselite se 
v Gospodu 
zmeraj« (Fil 4,4)



»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« 
Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, 
kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi 
so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja 
evangelij; 
in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« (Mt11,3-6)

V teh decembrskih dneh so povsod že prižgane luči, ki zabriše-
jo sled in pomembnost tako pričakovane edine, Božje luči. Vse 
okoli nas je prežeto s hitenjem, naglico mimoidočih – mladih 
in starih. Nihče nima časa, nihče se ne ustavi niti, ko vidi člove-
ka, ki v mrazu z iztegnjeno roko prosi denar. Nihče več v avto-
busu ali na vlaku ne vstane in da prostor starejšemu. Nihče in-
validnemu ne pomaga prečkati ceste ali ga  potisniti iz cestišča 
preko robnika na pločnik. Nihče ne vidi praznine v otrokovih 
očeh, ko zgubljen tava po mestu. Nihče ne vpraša bližnjega – 
kako si, z globino besede in ostrino pogleda…. Ne, ni res, da 
nihče, drži pa, da so redki, ki to zmorejo. Vsak dan nas potisne 
v brezčutnost hitenja in k stremenju popolnosti, to je tisto, kar 
današnji svet definira in ovrednoti.  In ko ne ne zmorem več 
’slediti trendu’ se pojavi stiska.

Stiska je tista, ki ohromi naše življenje in če traja predolgo, vodi 
v različna bolezenska stanja, lahko tudi v zasvojenosti, kot so 
droge, alkohol, igre na srečo, spolnost, odnosne dinamike, na-
kupovanja, ... Stiske pa so lahko povezane tudi z osamljenostjo, 
s težavami v medosebnih odnosih, z družinskimi težavami, s 
težavami pri študiju in na delovnem mestu, z izgubo bližnjega, 
z življenjem z boleznijo, z žalovanjem, s težkimi življenjskimi 
preizkušnjami. Vse omenjene stiske pa so vezane na izgubo 
stika s seboj, bližnjim in Gospodom. Današnje stiske so po-
gojene z materialnim položajem posameznika ali družine, ki 
določa v kaj se oblačiš, v kakšnih družbenih krogih se vrtiš, kaj 
ješ in v kaj veruješ. Zasipani smo z novodobnimi oblikami re-
ligij in terapij, prevzetih iz vzhodnjaške kulture, brez uvida, da 
to ni del nas, niti del našega prostora. Ko nas potihoma zajema 
kultura, ki nam ni lastna, smo izpostavljeni tveganju za dodat-
no stisko, ki se navadno odrazi na našem duševnem zdravju. 
Pomembno pa se je zavedati, da so stiske različne, zato  jih 

vsak od nas občuti in dojema drugače. 

Ob vsej poplavi informacij in novosti pa velikokrat pozabimo, 
da imamo Kristjani eno veliko prednost, saj imamo moč vere 
v vstalega Gospoda in molitve, s čimer lahko pomagamo ne 
le sebi, ampak lahko darujemo tudi za druge – bližnje, znan-
ce, prijatelje, sodelavce, sosede. Potrditve o delovanju molit-
ve ter srečanja in zdravljena z Jezusom velikokrat najdemo v 
pričevanjih ljudi, ki so težo svoje bolezni darovali Gospodu 
ali pa so ga srečali na poti svojega zdravljenja odvisnosti. Iz 
pričevanja izpovedi ozdravljenega odvisnika (https://si.aleteia.
org/2019/05/12/zadeval-sem-se-z-vsem-kar-je-bilo-pri-roki/) je 
zaznati moč Jezusove ozdravitve:
“Povedali so mi, da Jezus tu ozdravlja vse tiste rane, ki jih ne 
more noben psiholog, psihiater, terapevt ali vzgojitelj, noben 
sistem.” Videl je, kako zelo drugačni so fantje, ki so to svetlobo 
svobodno izbrali, od tistih, ki tega niso naredili, in njihov zgled 
ga je močno nagovoril. Ti fantje so pri Jezusu dobivali moč, da 
so zmogli težo vsakdanjika, težo vseh svojih težav, ran iz pre-
teklosti. Hoja skozi skupnost je navsezadnje hoja za Kristusom, 
nikoli dokončana pot. “Jezus je zame vse: luč, radost in živl-
jenje. Ko po Božji milosti postaneš orodje Božjega usmiljenja, 
ko zmoreš izstopiti iz sebe, premagati sebičnost in videti stiske 
drugih ljudi, ko postaneš podaljšana Božja roka v ta svet – to je 
zame trenutek, ki mu rečem velika noč.”
Če Jezusu dovolimo, da se nas dotakne, ugotovimo, da zdravi 
in ozdravlja, majhne in velike rane, izganja demone, nas rešuje 
in je z nami. (povzeto s spleta: https://si.aleteia.org/2018/02/14/
si-v-krcu-dovoli-jezusu-da-se-te-dotakne)
 

»Ko zdravi, se človeku približa in se ga dotakne. Tak je njegov 
slog. Ne zdravi, samo da bi zdravil, čudežev ne dela na daljavo. 
Pomembna mu je oseba, njeno trpljenje, njena vera. Ko zdravi, 
ko govori ali ko je preprosto ob človeku, Jezus kaže obličje us-
miljenega Boga.«
»Jezus se osebno približa. Človeka pogleda, ga sprejme, ga pri-
me za roko, ga dvigne. To je njegov pečat. Bližina, dotik, da se 
sam pusti dotakniti. Da gleda v človeka, v njegovo notranjost, 
onkraj njegove telesne obolelosti.«

»On vstopi v globino duše. Pride v hišo in ne čaka, da bi ga 
odpeljali k pomoči potrebnemu. Gre tja, kjer je bolnik, v nje-
govo hišo, do njegove postelje in se mu ljubeče približa.«

»Ko je moja duša bolna, težko služim. Zaprem se vase in mis-
lim le nase, na to, kar jaz potrebujem. Ko pa se me dotakne 
Jezus, v notranjosti začutim potrebo, da služim drugim, da 
zanje skrbim in jih spodbujam. Nenadoma se odprem.« 

Ob vsem napisanem se je dobro zavedati, da imamo moč 
MOLITVE, ki je: 
- najmočnejše orožje v preizkušnjah
- najučinkovitejšo zdravilo proti bolezni
- najdragocenejše darilo  nekomu, ki ga imate radi.

        (PT)
MOLITVENO SREČANJE ZA DUHOVNE POKLICE

Danes, 15.12.2019, bo v Marijini cerkvi v Celju ob 15.00 mo-
litvena ura in ob 16.00 sveta maša za nove duhovniške in 
redovniške poklice. Molitveno uro in sodelovanje pri maši pri-
pravlja dekanija Laško. Kdo more, vabljen, da se udeleži molit-
venega srečanja za duhovne poklice.

VERSKI TISK: 

Lepo in prav je, da ima vsaka družina v naši župniji 
naročen tudi kakšen verski tisk. Toplo priporočam 
in spodbujam branje verske literature. Verski tisk v 
Sloveniji je kakovosten in zelo pester, tako, da se 
da za vsak okus nekaj najti. Zato vabim k obnovitvi 
naročnine, prav tako pa vabim tudi nove naročnike. 
Spremembe glede naročnin pa, prosim, sporočite v 
zakristiji ali v župnišču.
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:
DRUŽINA: 112,42€, po 31. 1. 2019: 119,60€ - 
OGNJIŠČE: 33,50€
MOHORJEVA ZBIRKA 49€//redna prodaja 69€
MISIJONSKA OBZORJA: 9€
PRIJATELJ: 12,60€


