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Maše v prihodnjem tednu
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
PONEDELJEK, 30.12., sv. Feliks I.,papež
7.30: + Franc, Anica in Marija KRAJNC (Valentiničeva c.)
         + Jože MERHAR
         + Majda HRASTNIK in Ivan
            + Gašper SMRKOLJ
TOREK,  31.1.2.. , sv.  Silvester, papež
10.30: + Silva HROVAT
         + Alojzija TERBOVC, 6. obl.
         + Jože TUŠEK
         + Olga KRAJNC
SREDA, 1.1.2020, Marija, Božja Mati
9.00: + Jože MERHAR
10.30: + Tilka ŠKORJA
ČETRTEK, 2.1., sv. Baziliij Veliki in Gregor Nacianški, 
18.00 : + Franc KOZMUS
             + Vinko KRAŠOVC
PETEK, 3.1.., Presveto Jezusovo ime
7.30: + Jože MERHAR
18.00: + Marija MAČEK, 8. dan
           + Karolina REZEC
SOBOTA, 4.1., sv. Angela Folinjska, redovnica
18.00: + Ana VODIŠEK, 16 obl. in mož Peter
            + Franc, Ljudmila ŽIKOVŠEK,Franc, 
               Gusti in vsi + izdružine ZEME
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 5.1.
7.00: + živi in + farani
9.00: + Franc, Neža PODBREZNIK, obl., in sestra Marija
             + rodb. KLINAR in ULAGA in duh. Anton VRISK
10.30: + Pavla VOGA in rodbina KOZMUS
           + Antonija KOLŠEK in Hajni FRECE

Božični blagoslovi vaših domov 
29. 12. Spodnja Rečica, Mulenca,
            Cesta v Debro, Debro;
30. 12. mesto Laško, Kuretno in Strmca;
31. 12. Brstnik, Rifengozd,
           Olešče, Reka, Padež.

En velik Bog lonaj  “jasličaraski skupini” za post-
avljanje jaslic v župnijski cerkvi in zunaj nje ter 
vsem, ki ste pripravili spevoigro Slovenski božič.
Zahvala za krašenje v decembru vasema Debro 
in Slivno. V januarju čistita in krasita Jagoče in 
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Edino, kar ima, je Ljubezen.« Tako kot je rojs-
tvo otroka eden najlepših trenutkov v življenju 
zakoncev, saj  dogodek spremeni življenje, tako 
je lahko tudi Jezusovo rojstvo vsakič priložnost, 
ki spremeni naše odnose, vrednote in navade v 
dejanja ljubezni do bližnjih, najprej v družini. 
Pri tem nam je vzor Sveta Družina, ki je nepo-
novljiva in edinstvena. Sporoča nam, da je otrok 
dar, ki potrebuje ljubezen, toplino in sprejetost 
od očeta in matere skupaj z Božjo pomočjo, zato 
naj nam bo zgled in vir moči, da bi znali živeti in 
vzgajati v našem vsakdanu. 
Družinsko druženje do polnoči in čez ponovi-
mo na silvestrovo, drugi sveti večer, ko zopet 
blagoslovimo dom. Veliko časa je za družabne 
igre, v ospredju pa je pogled na prehojeno leto in 
načrti za prihodnje. Že veliko let je naša tradici-
ja, da na ta večer zapišemo želje in cilje vsakega 
od nas in jih tudi pregledujemo. Poudarek je na 
nematerialnih stvareh – kaj bi radi osvojili, se 
naučili, videli, doživeli, s kom bi se družili,…
Veliko smeha sproža branje želja otrok za več 
let nazaj, saj spoznajo, kako se spreminjajo in 
odraščajo. Ja, svet se spreminja in vrti naprej, a 
bistvene želje po zdravju, razumevanju in miru 
ostajajo. Naj bo takšno tudi leto 2020! (AC)

Slava Bogu na 
višavah in na zeml-
ji mir ljudem, ...



Družinsko življenje v Gospodu
Kol 3,12 21
”In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse 
delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zah-
valjujte Bogu Očetu. Žene, bodite pokorne svojim 
možem, kakor se spodobi v Gospodu. Možje, ljubíte 
svoje žene in ne bodite osorni do njih. Otroci, ubo-
gajte svoje starše v vsem, kajti to je všeč Gospodu. 
Očetje, ne greníte svojih otrok, da jim pogum ne 
upade.«
Ko zakonca okronata svoj odnos in svojo ljubezen, 
se rodi otrok – povsem nova ljubezen, ki jo je z 
vsakim družinskim članom več, in predstavlja čus-
tveno navezanost na drugega. Starši smo kaj hitro 
postavljeni  pred odločitev kako ravnati z našim 
otokom, predvsem pa se moramo naučiti, kaj nam 
otrok ves čas sporoča. Začne se proces odgovornos-
ti v postavljanju mej in odločitev, vezanih na ot-
rokovo nadaljnje življenje. Odločitve staršev niso 
vedno enostavne, sploh ne v današnjem svetu, ki 
je poln vsakodnevnih nevarnosti (družabna omrež-
ja, droge, tekmovalnost,…). Ko se v vseh teh letih 
odraščanj najinih otrok srečujem z različnimi starši 
in  debata kdaj nanese na temo  vere v Jezusa Kris-
tusa, jih kar nekaj meni, da bodo odločitev  o Vveri 
in sv. krstu prepustil otroku, ko bo dovolj star in se 
bo, po mnenju staršev, lahko sam odločil zanj. Tu 
ne gre za pomen odločitve za sv. krst v odrasli dobi, 
ampak za pomen sv. krsta v najbolj zgodnjem, ran-
ljivem obdobju. ”Sv. krst predstavlja prvi Jezusov 
dotik. Katekizem Katoliške Cerkve nam pravi: Sve-
ti krst je temelj celotnega krščanskega življenja, ve-
lika vrata k življenju v Duhu (“vitae spiritualis ianua”) 
in vrata, ki odpro dostop k drugim zakramentom.” 
(KKC 1213)
Če imajo starši milost vere in so pri tem otroku tr-
den zgled, je to največja dota, ki jo otrok lahko pre-
jme, hkrati pa največje varovalo – otroku je tako v 
zgodnjem obdobju dana duhovna dimenzija, ki se 

jo danes velikokrat išče drugje, v drugih verstvih, ki 
niso naša. Za razvoj duhovne dimenzije se otrok ne 
odloči, ampak jo razvije, če mu je dana. Če starši po-
darimo otroku vero, v sebi čutim, da tudi če se vmes 
izgubijo, in Vero čutijo od staršev, v tem ’naglem’ 
svetu ne bodo izgubljeni, ampak se lahko v vsakem 
trenutku, tudi ko me kot starša ni ob njemu, zateče 
v molitev in prosi za (po)moč Gospoda. Staršem je 
lahko milost vere tudi zelo dobra vzgojna metoda, 
saj sloni na čisti ljubezni, na dajanju in odpuščanju 
drugim, kar pa je tudi osnova za osmišljanje našega 
življenja. 
Papež Frančišek je v knjigi: »Ne bojte se sanjati ve-
likih reči« spregovoril mladim:
»Bota fe - daj vero« - kaj to pomeni? Kadar pripravl-
jaš okusno jed in vidiš, da ji manjka soli, tedaj »daš« 
vanjo sol; če manjka olje, »daš« v jed olje… Tako 
je tudi v našem življenju: če hočemo, da bo naše ži-
vljenje resnično imelo smisel in popolnost, »dajmo 
vero« vanj in življenje bo dobilo nov okus.« (PT)

Ko postajajo dnevi vse krajši in je več teme, pot-
rebujemo luč. Kako pa preženemo mraz in temo 
iz naših src? Potrebujemo Gospodovo Luč, ki nam 
vsako leto znova ob božiču daje priložnost, da ji sle-
dimo. V adventnem in božičnem času se še posebej 
zavemo daru vere, ki smo ga prejeli od staršev in to 
je tudi čas, ko lahko vero najbolj približamo svojim 
otrokom.
Na začetku adventnega časa nas v družini poveže 
skupno izdelovanje adventnega venčka in dogovor 
otrok o vrstnem redu prižiganja svečk, ko se bomo 
zbirali k molitvi.Tako se zgodijo najlepši trenutki ob 
koncu dneva, ko je cela družina zbrana še ob po-

govoru in prebiranju zgodb. Želimo delati dobro, 
kar nas spomni sv. Miklavž, zato dobra dela vseh 
članov družine vpisujemo v razpredelnico. Poveže 
nas sprehod v gozd, ko naberemo mah, storže, ko-
renine in kamne. Skupaj izdelamo različne pripo-
močke za v jaslice, ki postajajo iz leta v leto večje. 
Poseben čas namenimo vsem, ki so obogatili naše 
življenje – spomnimo se jih v molitvi in s pošil-
janjem voščilnic, ki jih izdelajo otroci. Zadnje dni 
pred božičem pride na vrsto peka keksov, kar še 
posebej razveseli otroke. Vsak si izbere svojo vrs-
to peciva, ki ga skupno spečemo. Ker je advent 
čas pričakovanja, velja, da tudi piškoti počakajo 
skrbno shranjeni do svetega večera, saj vemo, da 
je človeška sreča odvisna od pričakovanja, otroška 
pa sploh.
Potem pa le nastopi dan, ki smo ga tako težko priča-
kovali. Najprej je v hiši vrvež – pečemo potico in 
božični kruh, postavljamo stvari na svoja mesta, iz 
kleti nosimo figurice, mizo za jaslice, okraske… 
Nato pa pride trenutek, trenutek umirjenosti, ko 
začnemo postavljati jaslice. Vsi načrti in pričako-
vanja zadnjih tednov se zlijejo v prostor, kjer bo v 
naslednjih dneh naše srce. Ko so jaslice gotove, je 
v hiši posebno vzdušje, mir, zbranost vseh in tako 
ostane cel večer, ko ob blagoslovu doma, druženju 
za mizo, prepevanju božičnih pesmi in pripovedo-
vanju božične zgodbe čutimo močno medsebojno 
povezanost. Polnoč se približuje… Odpravimo se 
od doma, da skupaj v cerkvi doživimo lepoto pra-
znika in s tem utrdimo in poglobimo svojo osebno 
vero.
Otroci so pod vtisi celega dne zaspali, v meni pa 
odzvanja druga kitica Svete noči. Rojen je Reše-
nik! Sprašujem se, bo sedaj drugače? Božičnega 
praznovanja je lahko v enem dnevu konec, lah-
ko pa nam spremeni življenje in ga doživljamo 
kot brezčasnega, tako kot pravi misijonar Peter 
Ivančič: » Božji čas je brez številčnice in kazalcev. 


