
MARTINOVA
      LILIJA  

4. ADVENTNA NEDELJA, 22.12.
7.00: živi in rajni farani
9.00: + Zala ŠKORJA, 10. obl., Justina in Ivan
10.30: + Marija, obl., in vsi iz družine BALOH
           + starši, brata, sorodniki DEŽELAK in Marjana
                 VERBOVŠEK
PONEDELJEK, 23. 12., sv. Janez Kancij,duh.
7.30: + družina PODBREZNIK
          + Jože MERHAR
18.00: + Miha OJSTERŠEK, obl.
            + Majda HRASTNIK
TOREK,  24. 12. , sv. Adam in Eva, prast .; SV.ETI VEČER
18.00: + družini OŽEK in BARTOL
Zdravilišče 20.00: + Kristina HRASTNIK 
00.00: + Franc PEČNIK, obl.
           + Marija, obl., Franc in Ciril DEŽELAK
SREDA, 25. 12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
7.00: živi in + farani 
9.00: + Brigita, Janez ZALOKAR ter iz družine KRAJNIK
10.30: + Stanislav, za zdravje ter blagoslov vseh njegovih
ČETRTEK, 26. 12., sv. Štefan, diak., muč.; Dan samostojnosti.
7.00: + Jože MERHAR
9.00: + Anton, obl., in vsi MEDVEŠKOVI
10.30: + Franc, starša KAČIČ in Štefanija VRBOVŠEK
PETEK, 27. 12., sv. Janez, apostol, blagoslov vina
7.30: + Jože MERHAR
18.00: + Cvetko URANJEK, 30. dan
           + Jože TUŠEK
SOBOTA, 28. 12. nedolžni otroci, mučenci
18.00: + Franc, 40. obl., in Marija PIRŠ
           + Fortunat, Zdravko HRASTNIK in za zdravje
SVETA DRUŽINA, 29.12. 
7.00: + živi in + farani
9.00: + Stanko ALEŠ. obl.
10.30: + Jože, Vinko, družina ŽELEZNIK, Matija, Marija
                  in družina JUTERŠEK
                + Ksenija SEŠEL, 8. dan
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Božično voščilo
V teh dneh na milijone lučk razsvetljuje naša mesta in nam 
pričara praznično vzdušje. Nešteto je sredstev in sodobnih 
oblik povezav, s katerimi lahko ustvarjamo odnose, izmen-
jujemo informacije, si sporočamo lepe, plemenite in dobre 
želje. Razlogov za radost, srečne in vesele trenutke je res 
veliko in so nam tako rekoč na dosego roke.
Po drugi strani pa je življenje vsakega izmed nas preple-
teno z drobnimi ali večjimi skrbmi, tegobami, strahovi, 
nemočjo. Največkrat se v teh občutkih znajdemo sami, sa-
motni in osamljeni. Ali smo res tako zelo sami? Nam ran-
jenosti, ki jih prinaša življenje spreminjajo srce v kamen, 
da zmoremo preživeti?
Kako drobcen delček v krogotoku zgodovine je naš čas in 
prostor. A samo ta nam je na voljo, da uresničimo svoje 
sanje, da živimo v polnosti svoje lastne resničnosti. Ko se v 
mislih sprehodimo skozi naše slovensko obhajanje božič-
nih praznikov, se mi pred očmi prikažejo preproste upodo-
bitve pastirjev, betlehemske štalice, izrezane iz papirja in 
postavljene v bogkov kot nad mizo v hišah domov naših 
prednikov. Po steni razvrščene nabožne uokvirjene slike, 
so v teh dneh dobile smrekovo zelenje. Ljudje so skupaj za 
mizo praznovali, v sicer preprosti, a praznični hrani, obdani 
s skrbmi, kakor danes mi, a z veliko mero občutka za pot-
rebe bližnjega. To dediščino čutim še danes, saj se prebudi 
med nami z vedno novo močjo, ko zvemo za stisko ljudi 
okrog nas. Izkustvo, da nam je drug za drugega mar, da 
se znamo poveseliti v veselju z bližnjimi in gojiti sočutje 
ter pomagati po svojih močeh v trenutkih stisk bližnjega, 
želim deliti z vami, kot najlepšo popotnico skozi vsak dan 
novega leta, ki ga skoraj začenjamo.
Naše življenje je popotovanje, v katerem imamo nalogo, 
da izpolnimo vsak svoje poslanstvo. V veselju, da Gospod 
prihaja in nam kaže poti do bližnjega, vam v imenu duho-
vnikov, ki delujemo med vami, voščim blagoslovljene, ve-
sele božične praznike in miru polno leto 2020. Veselim se, 
da bomo enkrat spet vsi skupaj zbrani pod »bogkovim ko-
tom« v njegovem kraljestvu. Naj vas na vseh poteh spremlja 
ljubeče Božje oko in priprošnja nebeške matere Marije.

Božični blagoslovi vaših domov

Spet je leto naokoli in pred nami so različni božično 
- novoletni 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.



»Ni pomembno, kako dolgo smo živeli z omejitvami. 
Če stopimo v temno sobo in prižgemo luč, ni po-
membno, ali je bila soba v temi en dan, en teden ali 
deset tisoč let - prižgemo luč in je razsvetljena. Ko 
se zavemo svoje sposobnosti za ljubezen in srečo... 
je luč prižgana.« Sharon Salzberg
Čakajoč na Luč, ki bo zasvetila v temino našega 
vsakdana, na adventnem vencu prižigamo 4. svečo, 
ki simbolizira ljubezen. V skupnem ognju štirih 
sveč, ki gorijo na neprekinjenem krogu-našem ži-
vljenju, v katerem smo poklicani iz Ljubezni v 
ljubezen, je moč svetlobe vse večja in rojstvo Od-
rešenika vse bližje. Evangelist Matej v današnjem 
evangeliju opisuje Jožefa, ki prisluhne sanjam, v 
katerih spozna ljubezen in milost Boga, ki je svet 
tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak 
imel večno življenje (prim. Jn 3,17).  Z zaupanjem spre-
jme vlogo »krušnega« očeta, v katerem najde varen 
prostor in moško disciplino/odločnost Marija, po 
katerem materinskem naročju nevidni Bog posta-
ne viden- Emanuel-Bog z nami. V medsebojnem 
razumevanju ter globokem ter predanem zaupan-
ju v Božjo ljubezen, v Božje življenje, pričakujeta 
v temini takratnega časa novo življenje in večno 
ljubezen, ki se rodi v preprostost vsakdana. Priče 
smo rojstvu družine, ki s svojim (ne)delovanjem 
odraža življenje vsake družbe, v kateri smo Kristja-
ni poklicani, da kot sestre in bratje živimo povezani 
v Gospodu, kot ena velika družina. Zato »LJUDJE, 
PRIŽGIMO LUČ! Po vsem svetu hkrati! Naj sveti 
kdo ve kam,saj kdaj že plamen sveče pokaže pot do 
sreče, človeku, ki je sam…« (F. Milčinski Ježek). 
Imejmo vero, disciplino, odločnost in predanost 
služenju Bogu in izpolnjevanju Njegove volje. Išči-
mo in prižigajmo luči v ljudeh okrog sebe, dajmo 
priložnost drugim in sebi, da v temini turbulentnega 
vsakdana, najdemo pot do Božjega, ki se želi ro-

diti v naših srcih, ker nas Bog ljubi, ker smo ljubl-
jeni in poklicani, da ljubimo. Da ne bo vse zaman, 
kot pravi pesem: »Ko boš stal pri jaslicah, svoje mu 
odpri srce. Če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman, 
božiča ni in sreče ni.« Odprimo srce za Luč in mi 
sami prižigajmo luči! 

(PK)

Blagoslov doma na sveti večer

Stara slovenska navada je, da na vse tri svete večere 
(24.12, 31.12. in 5.1.) blagoslovimo in pokadimo dom 
(stanovanje, hišo, hlev, vrt in bližnja polja). Z blagos-
lovom izpovemo svojo vero v Boga in hkrati kličemo 
božje varstvo v naše vsakdanje življenje. Za blagoslov 
potrebujemo blagoslovljeno vodo, oglje in kadilo.
Vsi družinski člani se zberemo pred jaslicami in za 
začetek zapojemo ali poslušamo božično pesem, nato 
se pokrižamo in eden izmed članov družine prebere 
Božjo besedo (npr. Lk 2,15-20). Po prebranem odlom-
ku, če je možno se pogovorimo, sicer pa zapojemo ali 
poslušamo božično pesem. Sledijo prošnje, ki ji lahko 
oblikujemo sami ali pa preberemo:
Naj bodo naša srca odprta za Jezusa, tvojega učloveče-
nega Sina.
Naj vesela novica o Kristusovem rojstvu razveseli vse, 
ki so žalostni in jih zaradi težav življenja tare obup.
Naj nam bo rojstvo vsakega otroka znamenje Božje lju-
bezni in upanja.
Naj Novorojeni prinese mir v naša srca, v naše družine, 
v našo družbo.
Naj angelsko oznanilo seže v vse kraje sveta, zlasti tja, 
kjer divjajo vojne in trpijo nedolžni ljudje.
Dobri Oče, ob prazniku rojstva tvojega Sina še bolj ču-

timo tvojo neskončno ljubezen. Utrdi v nas zavest, da 
nas v njem ljubiš in si nam blizu vsak trenutek našega 
življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Nato molimo: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Očetu.

Z blagoslovljeno vodo in s kadilom blagoslovimo jas-
lice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini 
ali molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo 
molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali 
pojemo kakšno božično pesem.
Na koncu se sami ali drug drugega pokrižamo na 
čelu z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorimo: Naj te 
Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega 
Duha. Amen.                                                         (PK)

Poslanica Betlehemske luči 2019:

Luč je tu. Čaka, da jo ponudim bližnjemu in z 
njenim plamenom zanetim mir.

Vendar se bojim…
Česa se bojiš?

Strah me je, da moj plamen ni dovolj velik in jaz 
nisem dovolj dober, da ga ponudim drugim. Kako 

naj jim stopim naproti, ne da bi me odrinili od 
sebe? Kaj, če zaradi mene zavrnejo plamen in 

mir, ki ju prinašam?
Res je, da nikoli ne boš dovolj dober za vse. A 

zakaj bi te to ustavilo?
Kako naj bi me ne ustavilo?

Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej 
dovolj dober, ker te imam rad. Ko to sprejmeš in 
v svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da 
je tvoj brat in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne 

sovražnica.
Naj potem še gorim?

Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in 
samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.

Ne boj se goreti!


