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BREZMADEŽNO SPOČETJE DEV. M., 8.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Karl VIDALI, obl.
10.30: Marija Gradec:+ Anica KOLŠEK, 30. dan
15.00 Vera in luč
PONEDELJEK, 9.12., sv. Valerija, mučenka
7.30: + starši, stari starši COLNER in BLAGOTINŠEK
         + Gašper SMRKOLJ
          + Ludvik VERBOVŠEK
TOREK, 10.12., sv. Gregor III., papež
18.00: + Janez in Marija KLEZIN, obl. (Gaberno)
            + Anica GUNZEK, 8. dan
           + Ivan RAZBORŠEK
SREDA, 11.12., sv. Damaz I., papež
 7.30: + Majda HRASTNIK
         + Marija TERŠEK
         + Ivan ROMIH
          + Matija JAKOPIČ
ČETRTEK, 12.12., sv. Finian, opat
18.00: + Anton, starši OJSTERŠEK in brat Janez
            + Jože TUŠEK
po maši:  pogovorna skupina za žalujoče v župnišču
PETEK, 13.12., sv. Lucija, devica, mučenka
7.30: + Terezija KLEPEJ
18.00: + Frančiška, obl., in Janez KRAŠOVEC
           + Jože BARTOL, 8. dan
SOBOTA: 14.12. sv. Janez od križa
18.00: + Kristina HRASTNIK
            + Silva BAUMKIRHER
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

Miklavž je odšel, njegovo sporočilo ostaja

Letos je Miklavž v četrtek zvečer, 5. decembra, 
v župnijski cerkvi sv. Martina, otrokom razlagal 
adventni venec. Razložil je, zakaj so sveče na 
adventnem vencu različnih barv. 
Prva sveča je vijolična in pomeni barvo kesanja 
in spokornosti. S to barvo izražamo žalost ob 
Jezusovem trpljenju in upanje ob pričakovanju 
njegovega prihoda, ki pomeni začetek od-
rešenja. Boj proti temi in grehu je boj, ki je 
poln upanja v Kristusa in njegovo odrešenje.
Na 2. adventno nedeljo prižgemo drugo svečo, 
ki predstavlja ljubezen. Nekateri jo imenujejo 
tudi betlehemska sveča. Ta je rdeče barve. 
Na 3. adventno nedeljo prižgemo svečo rožnate 
barve, ki velja za svečo pastirjev. Ta barva pred-
stavlja veselje ob bližajočem se Jezusovem ro-
jstvu. To je tudi čas, ko že pripravljamo stvari 
za jaslice.
Četrta adventna sveča je spet vijoličaste barve 
in jo prižgemo na zadnjo nedeljo pred božičem. 
Imenujemo jo tudi angelska sveča, ki pomeni 
mir, o katerem so v sveti noči prepevali angeli.
Svetloba sveč nas spominja na svetlobo 
odrešenja iz teme grehov in nam prinaša upanje 
in odrešenje.
Izvedeli smo, da imajo tudi v peklu adventni venec. 
Je ravno tako okrogel, a kaj, ko je sestavljen iz 
samih grehov in tako močno bode. Ves je žareč od 
ognja, ki nikoli ne ugasne, in trnjev, kot krona iz 
trnja, ki so jo hudobni ljudje posadili Jezusu na 
glavo, da so se iz njega norca delali. 
Do božiča je Miklavž skupaj z adventnim ven-
cem pustil tudi darila otrok, risbice in izdelke, 
le zapisane prošnje je odnesel s seboj.
Posebej so ga razveselili otroci pevskega zbora, 
ki prepevajo pri svetih mašah in ministranti, 
katerim še prav posebej naroča pozdrave. RM
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DESET LET S KARITAS
Ob okroglem jubileju si jemljem pravico, da vam kot vod-
ja predstavim svoj pogled na delo Župnijske Karitas Laš-
ko. Začetek sega v čas prvega ustanovnega zbora. Takrat 
smo ob  predstavitvi  dela župnijskih Karitas, s strani tak-
ratnega »novega župnika« g. Metličarja,  zastavili temelje  
nadaljnjega dela pod vodstvom, danes žal že pokojne Olge 
Krajnc. Njeno delo bi se gotovo nadaljevalo, a je vmes po-
segla bolezen. Zato mi je bilo zaupano njeno začeto delo, 
ki traja še danes. 
Priznam, da sem ob prevzemu vodenja slabo poznala za-
konitosti delovanja KARITAS. Delo je zahtevalo osnove 
izobraževanja na tem področju.  Bila sem presenečena,  da 
znotraj  škofije deluje tako utečen način dela, in to na raz-
ličnih področjih. Seznanila sem se tudi z mnogimi progra-
mi v službi človeka, ki jih izvaja Karitas preko celega leta. 
V nekatere redne programe smo vključeni tudi mi, odvis-
no od potreb. Moja naloga  je povezovanje aktivnosti naše 
in škofijske Karitas. 
Želim poudariti, da sodelavci  Karitas dihamo skupaj. 
Naše delo vodi Ljubezen. Ljubezen z veliko in malo začet-
nico. Če bi ne bilo tako, bi gotovo odstopili. Mnogokrat se 
je potrebno odreči domačim obveznostim v dobro cilju, 
ki mu sledimo. Potrebno je tudi soglasje domačih. Zgodi 
se, da me po večernem sestanku potrpežljivo čaka mož na 
parkirišču. Hvaležna sem, da je preko mene tudi on postal 
naš prostovoljec. Pri dosedanjem delu sem spoznala mno-
go čudovitih ljudi, ki jih sicer ne bi nikoli srečala. Mnoga 
spoznanja so me utrdila v veri in ljubezni, zato jih spreje-
mam kot dar.
Prejemniki pomoči imajo pogosto neposredna srečanja z 
nami, prostovoljci Karitas. Trudimo se, da je sodelovanje 
in zaupanje obojestransko. Preko nas se rešuje marsikatera 
skrita stiska, ki je zunaj neupravičeno podvržena kritiki. 
Pomoči ne nudimo le v materialnih zadevah, velikokrat so 
naši osebni stiki pot do rešitve. Prav tako ste (so) pomem-
bna linija sodelovanja s prejemniki pomoči vsi dobrotniki, 
ki po svojih močeh posredno preko nas, udejanjate (ude-
janjajo) ljubezen. Zato je prav vsako sodelovanje, h katere-

mu vas vabimo preko leta, enkratnega pomena. 
Vse moje delo je pod budnim očesom g. nadžupnika Roka, 
ki je prvi vodja župnijske Karitas. Trudim se, da bi sadovi 
skupnega dela pripomogli k dobremu imenu naše župni-
je in Karitas. Ob našem jubileju si zato želim nadaljnjega 
dobrega sodelovanja v želji, da se nam pridružite v službi 
ljubeče Cerkve za človeka.                               (Dragica Cverle)

-----------------------------------------------
»MARIJO NOSIJO« ljudska pobožnost

Po nekaterih delih naše domovine še živi ljudska pobož-
nost, da v adventnem času roma od hiše do hiše blagoslo-
vljen kip ali podoba Marije. Gospodinji izročijo kip z nas-
lednjimi besedami: »Prijateljica, sprejmi Mater Jezusovo 
na njenem težavnem potovanju v hudem zimskem času in 
v njenem neomadeževanem materinstvu. Ne časti je samo 
nocoj in jutri, ampak si prizadevaj, da jo boš zmerom čas-
tila.« Gospodinja ga vzame v roke, poljubi in reče: »Bodi 
pozdravljena, sveta Devica! Željno te sprejmem pod stre-
ho svojo! Ti mi boš zvesta Pomočnica, varuj  v smrtni uri 
dušo mojo!« Nato položi kip na oltarček, kjer se bo družina 
zbirala k molitvi. Ob slovesu zmolijo Angelovo češčenje in 
naslednje besede v slovo: O brezmadežna Devica, vem da 
moraš zapustiti našo hišo, če hočeš priti v Betlehem, kakor 
ti je bilo zapovedano, vendar nam je hudo pri srcu, ko odha-
jaš. Želimo da najdeš usmiljene ljudi, ki te bodo z veseljem 
vzeli pod streho in te lepo častili. Nam vsem pa daj za slovo 
materinski blagoslov za dušo, telo, za naše domove, žitno 
polje in vse, kar imamo in naj vedno ostane pri naši hiši. 
Usmili se tudi vseh naših rajnih, naj uživajo večni mir. Zbo-
gom, ljuba Marija!«
Ta pobožnost v naših krajih ni v navadi. Lahko pa stori-
mo to, da svoj kotiček  dobi kipec ali podobica Marije 
tudi v naših stanovanjih. Z lučko na adventnem venč-
ku bo to najlepši kraj molitve v tem upanja polnem času.
.                                      (DC)

Potovanje Marijine podobe po župniji

Že nekaj let v adventu vabimo k druženju ob večerih, v 
krogu sosedov ali razširjene družine, z Marijino podobo, ki 

ste jo prinesli iz župnijske cerkve. V nekaterih vaseh in 
ulicah ste se zelo domiselno organizirali in tako so nasta-
jali večeri molitve, pesmi in druženja. Povabilo velja tudi 
letos. 
V letu, ko še posebej intenzivno razmišljamo o družini, 
molimo in priporočimo Bogu naše družine.
Iz zakladnice obiskov Marijine podobe sem našel tudi 
naslednjo molitev:

Molitev k Angelu varuhu
Preljubi moj desni angel varuh moj, nebeški sveti tovariš, 
vižaj me na pravo pot, varuj me vsepovsod, kamor 
kol’ se podamo, vsi se Bogu v roke podamo, se njemu 
priporočimo, vedno ga hvalimo in se mu priporočamo, 
ga molimo in častimo vekomaj. Amen.

Adventni koledar

Otroci so po župnijah vsako leto v adventu spodbujeni 
k dobrodelnosti. Pri verouku so prejeli adventni koledar. 
Ta služi kot pomoč otrokom, staršem in katehetom pri 
doživljanju adventnega časa in pripravi na Jezusovo ro-
jstvo. Adventni koledar otroke spodbuja k solidarnosti z 
otroki po svetu, ki živijo v revščini in velikem uboštvu. 
Starše vabim, da skupaj z njimi izkoristite to priložnost in 
doživite adventni čas kot čas priprave na božič in čas, ko 
rastemo v sočutju do bližnjih. Morda se nam lahko vsili 
pomislek Kdaj pa naj še za to najdem čas? Vzemite to 
kot priložnost, da pripravite Jezusu pot v vašo družino. 
Največkrat nam manjka prav Jezus. Ko boste prižgali 
svečko na adventnem vencu, sklenili roke v molitev, 
prebrali odlomek iz Svetega pisma, prebrali zgodbo z ad-
ventnega koledarja, zapeli pesem, boste iz dneva v dan 
bolj pričakovali praznik Jezusovega rojstva.
Prihranki, ki jih v decembrskih dneh podarijo otroci za 
svoje vrstnike, revne otroke po svetu, pomagajo zgraditi 
otroške vrtce, šole in dispanzerje v deželah v razvoju. La-
hko bi rekli: »Zrno na zrno pogača, evro na evro …«
Škatlico z darovi lahko prinesete k jaslicam na sveti večer, 
božič in ves božični čas.


