
MARTINOVA
      LILIJA  

4. ADVENTNA NEDELJA, 20.12.
živi in + farani
+ Zala, Justina in Ivan ŠKORJA
+ Engelberta, Jurij OJSTERŠEK
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 21.12., sv. Peter Kanizij, duh., c. uč.
+ iz družin PEGANC, LUKEŽ in Ferdinand KRSNIK
za zdravje v družini
+ Vera ŠRAJ
TOREK,  22. 12. ,  sv. Hunger, škof
Olga, Terezija, dva Ludvika  in Herman KRAJNC
+ Marija OČKO
+ Franc Alojz DEŽELAK
SREDA,23.12., sv. Janez Kancij, duh.
+ škof dr. Jožef SMEJ
+ Ludvik VERBOVŠEK, starša Štefan in Marija 
in vsi + iz družine VERBOVŠEK
+ Frančiška ZALOKAR
ČETRTEK, 24.12.,  sv. Adam in Eva, SVETI VEČER
priprošnja za materinstvo
+ Jože TUŠEK
+ Alojzij SLAPŠAK
PETEK, 25.12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
živi in + farani 
+ Franc PEČNIK, obl. 
+ Marija DEŽELAK, obl. mož Franc in sin Ciril 
+ Marija MAČEK, 1. obl.
SOBOTA, 26.12., sv. Štefan, Dan samostojnosti
+ Štefan KRIVEC
+ Franc KEKEC
+ Stanislav KLINAR
NEDELJA SVETE DRUŽINE, 27.12.
živi in + farani
+ Stanko ALEŠ, 10. obl.
živi in + iz družin AŠKERC in RAJH
+ Vojko SENICA
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Navodila za obhajanje božičnih praznikov v  CELJSKI 
ŠKOFIJI  in vsej mariborski metropoliji.

Vlada RS je 16. decembra 2020 izdala preklic nekaterih 
določb, glede zbiranja vernikov v cerkvah, vendar so še 
vedno v veljavi strogi varnostni ukrepi za zajezitev epidemi-
je. Epidemiološka slika glede, okužbe s COVID-19, je na 
območju naše Metropolije slaba. 
Da bi varovali zdravje ljudi, smo voditelji vseh treh škofij, 
po posvetovanju z duhovniki, odločili, da svete maše, v vseh 
cerkvah metropolije, do nadaljnjega še naprej potekajo brez 
navzočnosti vernikov.
Verniki so povabljeni, da svete maše spremljajo po televiziji, 
radiu in drugih elektronskih medijih. Po sveti maši so pova-
bljeni k svetemu obhajilu, za prejem katerega se dogovorijo 
z duhovnikom. 
Dovoljena je tudi individualna duhovna oskrba, se pravi, da 
verniki lahko po vnaprejšnjem dogovoru z župnikom, opravijo 
sveto spoved, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih določb. 
Po praznikih bomo ponovno proučili epidemiološko stanje in 
na temelju tega sprejeli odločitev glede obhajanja svetih maš 
z udeležbo vernikov. 
Letošnji božič bo »betlehemski«, saj ob Jezus ne bo množic, 
kakor jih ni bilo v hlevu ob njegovem rojstvu. Jezusa pa s post-
avitvijo jaslic, z molitvijo in branjem Božje besede, povabimo 
na svoje domove in On bo okrepil naša srca ter naredil, da bo 
tudi letos zvenela angelska pesem: Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Duhovniki v Laškem  vam želimo blagoslovljene 
božične praznike  in srečno, duhovno in telesno 

zdravo novo leto 2021.
Na praznične dni: božič, Štefanovo in v nedeljo Svete družine 
bo cerkev v dopoldansekm času, med 9h in 11h odprta za 
ogled jaslic, v cerkvi bo priložnost za sveto obhajilo, predhod-
no najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih. 
Letos odpadaejo blagoslovi domov. Vabim vas, da se blagosl-
ovu pridružite preko facebooka in sicer 25. decembra, ob 15h. 
Povezali se bomo v molitvi, (pripravite blagoslovljeno vodo, 
oprižgite svečo in, če imate možnost, kadilo).

Naš svet je 
povsem isti kot 
včeraj, ta čas 
je le pokazal, 
kakšen je v resn-
ici. Daleč smo 
si, že dolgo, in si 
od strahu ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tis-
ta, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa. Ko 
namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, 
ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila 
med nas. To je naš korak bližje vam v teh mrzlih 
časih. Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje. 
Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. Naredite tudi 
vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, 
poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je 
iznajdljiva in bo našla pot.

Prižgimo luč. Obdržimo bližino!

Poslanica 
Betlehemske 
lučke miru: 

Prižgimo bližino!



Ne boj se! Zgôdi se!
V polni svetlobi 4. adventne nedelje, ko na našem venčku 
gorijo 4 sveče in je Gospodovo rojstvo tik pred vrati našega 
srca, se je dobro zazreti vase, v svoje bistvo in v njem Jezusu 
pripraviti prostor.
Ime Jezus je dano od Boga, Mariji ga je oznanil nadangel Ga-
briel: “Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus” (Lk 

1,31). Izmed vseh imen, ki bi jih lahko izbral, je Bog izbral to ime 
s posebnim razlogom. V hebrejščini namreč ime »Jezus« po-
meni »Bog rešuje«. In tako kot Marija, ki je rekla: «Glej, dekla 
sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38), smo 
tudi mi vzpodbujeni, da brez strahu in z odprtostjo, sprejmemo 
Boga v srce in mu dopustimo, da nas, v naši resnični človeški 
nepopolnosti, objame, s svojo ljubeznijo, in nas reši.
»Oče, tu pred Teboj sem, osramočen, ker sem znova padel. 
A Ti me ne obsojaš, le vabiš me, naj zopet pridem k Tebi.«
ZAKRAMENT POKORE / SPOVEDI je Božje povabilo, ki 
ga je slišala tudi Marija, ko ji je angel rekel: »Ne boj se, Marija, 
kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30). 
S spovedjo nas Bog ne obsoja, ampak nas opogumlja, da smo 
milostljivi do sebe in si vedno znova odpustimo. Tudi naših 
grehov nam ne  samo odstranja, ampak nas vabi, da Ga spusti-
mo v brezna lastnega srca, da se soočimo z lastnimi sencami in 
v svojem bistvu odkrijemo Njega samega, ki se je, zaradi naših 
grehov, učlovečil, da bi nas odrešil. A odrešenje ne pomeni 
odprave greha, ampak, da se prepustimo Božji milosti in pre-
pustimo svoje grehe v Božje roke. Nismo mi tisti, ki odločamo, 
kaj bomo storili z grehom (pa naj si še tako prizadevamo po 
svoji človeški samozadostnosti in samouresničevanju), ampak 
je to Božja stvar. Edini, ki je sposoben greh premagati, je Bog. 
»Človek, tvoji grehi so ti odpuščeni…« (Lk 5,20), je Jezus lahko 
dejal mrtvoudnemu, ker je Božji Sin. Duhovnike pa je poo-
blastil, da v njegovem imenu odpuščajo grehe.
Mali grehi so nam odpuščeni že z obredom kesanja pri maši, 
a če se želimo v ponižnosti soočiti s svojo lastno resnico in 
se z njo spraviti, je tu spoved z duhovnikom, ki je  zavezan k 
molčečnosti, hkrati pa nagovorjen: da je poleg nas kot človek, 
ki mu človeškost ni tuja, da nas spodbuja, da si ogledamo svoje 

občutke, ne da bi jih ocenjevali, in da občutkov krivde ne krepi, 
a tudi ne pomirja; da ima dve ušesi in ena usta, srčnost razuma in 
Jezusov pogled, h kateremu, v spreobrnjenju; hrepenenju, da bi 
se poboljšali, vsi težimo.
»To pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga oznan-
jamo: Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če rečemo, da smo 
v občestvu z njim, pa kljub temu hodimo v temi, lažemo in ne 
ravnamo v skladu z resnico. /…/ Če rečemo, da smo brez greha, 
sami sebe varamo in resnice ni v nas. Če pa svoje grehe prizna-
vamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je 
zvest in pravičen. Če rečemo, da nismo grešili, ga delamo za 
lažnivca in njegove besede ni v nas.« (1Jn1,5-10)

V luči Božje ljubezni smo pri spovedi povabljeni, da pred 
Boga položimo svoje življenje, ki ga pogledamo iz treh vidikov 
(izpraševanje vesti):
moj odnos do Boga,
moj odnos do samega sebe in
moj odnos do bližnjega in do narave.
Večkrat na spoved gledamo, kot na šablono, ki smo se je naučili 
kot otroci:
gremo k duhovniku in pozdravimo: »Hvaljen Jezus« in zna-
menje križa zaključimo z »Amen«. Nato nadaljujemo: »Zad-
njikrat sem bil pri spovedi… Moji grehi so…« V mislih pre-
listamo, po v naprej naučenem »seznamu grehov«, in z očmi 
odraslega človeka, večkrat ocenimo, da nimamo nič za pove-
dati, da smo že toliko stari, da nič ne grešimo… in na koncu 
zaključimo: »Moj Jezus, usmiljenje!«
A spoved ni naštevanje grehov, ampak je povabilo, da 
razmišljamo o svojem življenju in o njem spregovorimo. 
Spoved je zaupen, usmiljen in odrešujoč pogovor, ki osvetli 
temne kotičke našega srca in nam daje priložnost za dušno 
zorenje in širjenje človeškega dostojanstva. Priložnost imamo 
izkusiti Božjo naklonjenost, da v grehu ne bi bili sami, ampak 
skupaj z Njim, ki odpušča po svoji milosti in nas brezpogojno, 
brezmejno ter v vsej naši resničnosti ljubi.
Duhovnik nam po pogovoru z nami naloži pokoro, ki ni kazen, 
ampak Božje povabilo, da obnovimo svoj odnos z Bogom, s 

samim seboj in z drugimi ljudmi. Da se trudimo vaditi Je-
zusov pogled = da v vsem in vsakomur prepoznamo in vi-
dimo Boga; da spoznamo tisto pravo, kar je skrito v vsem, da 
se pri vsem, kar mislimo, govorimo in delamo, zavedamo, da 
nam je Bog blizu, da nas nagovarja in da deluje v nas. 
Zato molimo kesanje s svojimi besedami ali pa: »Moj Bog, 
žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. 
Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo mi-
lostjo. Amen.«
Duhovnik nato moli besedilo t.i. odveze: »Bog Oče usmiljen-
ja, ki je s smrtjo in z vstajenjem svojega Sina svet spravil s 
seboj in poslal Svetega Duha v odpuščanje grehov, naj ti po 
službi Cerkve podeli oproščenje in mir. In jaz te odvežem 
tvojih grehov, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«  
»Amen.«  »Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru.«  »Bogu 
hvala.«
»Bog ve vse. Vnaprej ve, da boste, ko ste se spovedali, spet 
grešili. Kljub temu odpušča. Tako daleč gre, da namenoma 
pozabi na prihodnost, da bi nam odpustil.« (sv. Janez Vian-
ney)
Kaj pa mi? Smo pripravljeni na Njegov prihod? Smo prip-
ravljeni sprejeti Svetlobo, ki ozdravlja? Smo Mu pripravljeni 
odpreti vrata svojega srca in z zaupanjem reči: »Zgôdi se!«? 
On je…in čaka…

Poglej to lučko, poglej ta sij, ki seže do srca in greje.
Greje še tako majhen cvet, greje bitje, ki hoče živet in čaka, 

še zmeraj čaka.
Kdo je dal to lučko v to temo sveta, da prižiga novi dan in 

greje?
Kdo je hotel, da tu stoji, ko ugasnejo vse luči in čaka, o 

poglej, kako čaka,
čaka le na tvoj korak.

Vzemi to lučko, naj te spremlja povsod, majhen bel 
plamenček osvetlil ti bo pot.

Vzemi roko, ki ob poti bo čakala, osamljenost, potrtost ti bo 
priznala.

Daj ji v roke luč, pojdita skupaj za njo. 
(PK)


