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19. NEDELJA MED LETOM, 11.8. 
7.00: živi in + farani
9.00: +  starši Jurij, Amalija KLEZIN in sorodniki
10:30: + Srečko GERŠAK
           + Stanislav KRAŠOVEC, 23. obl., starši in IVŠKOVI
PONEDELJEK, 12.8., sv. Ivana Šantalska, vdova, red.
7.30: + Ivan KLEZIN, obl., brat Jože in starši
        + Franci in sin Zdenko ALBREHT
       + Silvo HRASTNIK, obl., rodbine HRASTNIK,
             MAJCEN in KNEZ

TOREK, 13.8., sv. Poncijan, papež in Hipolit, duh., mučenca
19.00: prošnja za zdravje staršev in priprošnja k Mariji Pom.
         + Frančiška in Anton LAPORNIK
SREDA, 14.8., sv. Maksimilijan Kolbe, duh., muč.
7.30: + v dober namen za zdravje na duši in telesu
20.00: Marija Gradec: + Ivan RAZBORŠEK
                                                  + Justina ŠKORJA
ČETRTEK, 15.8., MARIJINO VNEBOVZETJE
7.00: živi in + farani
          + starši Jože in Marija KLINAR
9.00: + Marta JERŠE, 8. dan
10.30: Marija Gradec: + duhovnik Jože BERGINC
PETEK, 16.8., sv. Rok, romar, spokornik
7.30: + Majda HRASTNIK in Ivan
19.00: + Rok, Jože in Marija TERŠEK
           + Fanika LOMBERGAR (Kamnik)
SOBOTA, 17.8., sv. Evzebij, papež, mučenec
19.00: + Ferinand, Rozalija ŽELEZNIK, družini 
            ŽELEZNIK in PETROVIČ
           Jezusu in Mariji v zahvalo za uslišano prošnjo
20. NEDELJA MED LETOM, 18.8.  krstna n.
7.00: živi in + farani
9.00: + Leopold in Frančiška ZUPANC
          + Rozalija, obl., in mož Franc KLEZIN
10.30: + Janez KUMER in sorodniki
PONEDELJEK, 19.8., sv. Sikst III., papež.
7.30: zahvala za 85 let življenja 
        +  Majda HRASTNIK

TOREK, 20.8., sv. Bernard, opat, cerkv. uč.
19.00: + Karel HRASTNIK, 20. obl.
           + Alojz HOLCER, 40. obl., starša Jakob,
            Angela, brat Tone in Vinko ULAGA
SREDA, 21.8., sv. Pij X, papež
7.30: + Leopold HRIBERŠEK
          + Marija TERŠEK
ČETRTEK, 22.8., Devica Marija Kraljica
19.00: + Franc PINTER, obl.
           + Stanislav TERŠEK
PETEK, 23.8., sv. Roza iz Lime, devica, red.
7.30: + Ivan BELEJ
19.00: + nadžupnik  Franc Ksaver KORBAN, 40. obl.              
            + Cilka, 5. obl., in Antonija LUBEJ 
SOBOTA, 24.8., sv. Jernej, apostol 
19.00: + Rudolf ZEMLJAK, obl., in Stanko
           + Dolfi KLINAR, 3. obl. (Valentiničeva c.),
             Tanja PREVOLČIČ in starši DEŽELAK
21. NEDELJA MED LETOM, 25.8.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, 10. obl., in žena Amalija KNEZ
         + Franc GUČEK, 5. obl., in sorodniki
10.30: v zahvalo za 80 let življenja in priprošnja
            za zdravje

Pred daritvenim oltarjem v laškem svetišču  smo postavili 
portreta dveh duhovnikov, ki sta od leta 1955 do leta 2009  
zaznamovala duhovno dogajanje v župniji kot laška Gos-
podova pastirja.
Čez nekaj dni se bo odvrtelo 40 let od slovesa duhovnika 
Franca Ksaverja Korbana. Letošnjega marca pa je mi-
nilo 10 let od smrti nadžupnika in častnega dekana Jožefa 
Horvata. Nadžupnika Horvata se vsako leto spominjamo 
še posebej z obiskom njegovega groba v rojstni župniji 
Velika Polana, v zelo lepem številu. Prav je, da obudimo 
tudi spomin na njegovega predhodnika. Vabljeni ste k za-
pisu spominov v župnijski list. Prihodnja številka bo vse-
binsko obarvana s 40 - letnico njegove smrti.

S hvaležnostjo 
se spominjamo...



Iskanje smisla po logoterapevtsko

Življenje nas velikokrat vodi po poteh, za katere se nam 
zdi, da jih ne bomo mogli opraviti. Predvsem občutimo 
težo našega bremena, ko se srečamo z izgubo bližnje-
ga, izgubo službe, odhodom iz odnosa, težko boleznijo. 
Kristjani imamo velik dar in milost, ker imamo ob sebi 
ves čas Gospodovo bližino, na katero se lahko nasloni-
mo, odložimo svoje težave, ’se odžejamo’. 

Pri srečevanju z različnimi oblikami psihoterapij, ki 
lahko človeku v težavah pomagajo, je logoterapija po 
Viktorju E. Franklu edina, ki priznava tudi duhovno 
dimenzijo, da obstaja Bog, poleg telesne in psihološke 
dimenzije. Pojasnjuje, da psihično in telesno prihaja 
človek od staršev, kar pomeni, da  telesno vsebuje ge-
netski material od staršev, ki je tisto najosnovnejše, kar 
potrebujemo za svoj obstoj. Genetski material je nujen, 
vendar je nezadosten za celoto človekovega obstoja. 
Duhovno pa prihaja v človeka iz ravni izven prostora 
in časa, in je religiozno duh dihnjen od Boga, ki vsto-
pa v človeka že ob samem spočetju. Frankl je pri tem 
zelo jasen, da: ’Človek kot duhovno bitje ne nastaja od 
nas, ampak od Stvarnika’. Telesno nastane skozi DE-
DOVANJE, psihično skozi VZGOJO in duhovno, kot 
’Božja iskra’(nekdo Tretji nam je dan) ob spočetju, ki 
nato skozi človekov razvoj čaka, kdaj se bo razvila. Po 
Franklovo nam je Božja iskra ob samem spočetju dana 
vsem.  
Ta človekova tridimenzionalonost se na posameznih ra-
vneh različno izraža:
Na TELESNI ravni je preprosta, vanjo štejemo vse 
telesne pojave in obsega dogajanje v naših celicah in 
bio-fiziološke telesne funkcije, vključno s kemičnimi in 
fizikalnimi procesi. Te sposobnosti imajo rastline, živali 
in ljudje.
Na DUŠEVNI ravni moramo razumeti človekovo ra-
zpoloženje, njegovo ubranost, (nagonska) občutja, ins-
tinkte, poželenja, afekte. Te sposobnosti imajo živali in 

ljudje.
Na DUHOVNI ravni, ki pa je neskončno velika in nosi 
v sebi tisto ’pračloveško’ – svobodno stališče do telesnos-
ti in razpoloženja. V človekovo duhovnost tako štejemo 
odločitve po lastni volji, stvarni in umetniški interes, us-
tvarjalno oblikovanje, religioznost in etično občutje-vest, 
vrednotenje in ljubezen. To sposobnost pa ima le človek.

Ravno duhovna dimenzija nam daje možnost, da se lah-
ko soočimo s težavami, problemi, krizo in njihovo težo. 
Mi sami, s svobodno voljo duha, smo zmožni zavzeti in 
spremeniti stališče do krize, s katero se srečamo. Kriza 
nam lahko predstavlja v dani situaciji nevarnost, hkrati 
pa nam daje možnost za spremembo in razvoj nečesa no-
vega. Ob tem pravi Frankl: »Biti jaz, pomeni  zavedati se 
in biti odgovoren«.
In kako se s krizo soočiti? V vsaki krizi ali problemu 
skušajmo najti smisel. V logoterapiji ga iščemo s pomoč-
jo vesti, glasu iz nezavednega, ki nam sporoča, kaj je smi-
selno in kaj ne. Vprašajmo se, kaj slišimo, če utihnemo 
in se poglobimo vase, če poslušamo svoj »notranji glas«, 
ki je glas naše vesti. Frankl vidi vest kot nekaj bistveno 
človeškega. Za tem sledi odločanje: naše bistvo je vedno 
bistvo, ki odloča. Vsaka kriza ali problem sta zaznamo-
vana z neodločenostjo. Odločiti se, vedno pomeni tvegati 
brez zagotovila, da se bo stvar iztekla tako, kot želimo. 
Pomaga, če spodbujamo držo, da se je potrebno odločiti, 
da je potrebno tvegati, in potem prepustiti Bogu, naj On 
odloči, kako bo – »naj se zgodi Tvoja volja«. Ni toliko 
vprašanje, ali je kaj pravilno ali ne, ampak ali je v danem 
trenutku smiselno ali ne. In nazadnje gre za izpolnjevanje 
smisla, ki predstavlja preobrat v doživljanju naše krize: 
»Mi sprašujemo življenje zakaj, ampak življenje nas 
sprašuje, zakaj. S svojo celotno držo in osebnostjo mo-
ramo odgovoriti na to vprašanje. « Izpolnjevanje smisla 
se dosega le v konkretni življenjski situaciji. Na koncu 
življenja šteje le tisto, kar smo doživeli, kar pomeni, da 
ni dovolj le govorjenje, ampak je pomembna konkretna 
drža in konkretni koraki. Konkreten korak je tisočkrat 

pomembnejši kot tisoč dobrih misli. 

Frankl govori tudi o človeku, ki ga zadenejo udarci 
usode, ko se človek znajde v neizbežnem položaju, ko 
se mora soočiti z usodo, ki je ni mogoče spremeniti, 
npr. neozdravljiva bolezen. Takrat je človeku dana zad-
nja priložnost, da uresniči najvišjo vrednoto, da izpolni 
najgloblji smisel, to je smisel trpljenja. Zelo pomem-
ben je namreč naš odnos do trpljenja, odnos v katerem 
prevzamemo nase svoje trpljenje. Danes se veliko piše 
tudi o evtanaziji, kako si olajšati trpljenje, kako pres-
kočiti tisto, kar nam je namenil Gospod? Frankl pra-
vi, da je le od človeka samega odvisno kako se bo v 
sebi odzval na pričakovano izgubo vrednot, kako jo bo 
prenašal in sprejemal, kar pa lahko v življenje vnese 
nove vrednote in stališča. Tu se je smiselno opreti na 
tri »nosilne stebre« logoterapije: svobodno voljo, ki po-
meni, da duhovna svoboda ni svoboda PRED NEČIM, 
ampak je svoboda ZA NEKAJ in ZA NEKOGA, voljo 
do smisla: ki pomeni, da je vsak človek navdihnjen s 
prizadevanjem in hrepenenjem po smislu, in smisel ži-
vljenja, ki izraža logoterapevtsko prepričanje, da ima 
življenje brezpogojni smisel, ki se ne izgubi v nobenih 
okoliščinah, lahko pa se smisel odmika človeškemu 
doumevanju.
Do smisla pridemo po Franklu z uresničevanem po treh 
glavnih poteh: z uresničevanjem ustvarjalnih vrednot, 
ki se uresničujejo z delom, z uresničevanjem doživlja-
jskih vrednot, ki se uresničujejo s pasivnim sprejeman-
jem sveta (narave, umetnosti) v Jaz, in z uresničevan-
jem vrednot stališča, ki pa se uresničujejo povsod, kjer 
je kaj nesprejemljivega in predstavlja naše stališče do 
nespremenljive usode.
Torej je pogum in dostojanstvenost stališče trpljenja 
pot k uresničitvi smisla, uresničitev smisla pa pomeni 
obogatitev življenja - tudi življenja, ki je zaradi izgube 
vrednote postalo manj smiselno. Trpljenje nekako neha 
biti trpljenje, ko dobi smisel, npr. smisel v žrtvovanju.                                                                
(PT)


