
MARTINOVA
      LILIJA  

22. november 2020, leto 12, št.: 40

NEDELJA, 22.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
živi in + farani
vsi rajni iz družin ŠUSTER in MRAZ 
+ Cilka HRASTNIK
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 23.11.,  sv. Klemen I., papež, mučenec
+ Slavica ŠON, obl., in sorodniki
+ DEŽELAK, TERBOVC (Stopce)
+ Cilka LUBEJ in Antonija
TOREK, 24.11., sv. Andrej Dung-Lac in dr. vietnam. muč.
+ starši KLEZIN, BEZGOVŠEK, sorodniki: Vinko, 
Angela KNEZ in ostali 
+ Darko ČREŠNOVAR, Jože, Elizabeta PUŠNIK
+ Vera ŠRAJ
SREDA, 25.11., sv. Katarina Aleksandrijska,  dev., muč.
duše v vicah
+ Janez in Martina BELEJ 
+ Marija KNEZ
ČETRTEK, 26.11., obl. posvetitve celjske stoln.
vsi + sorodniki PLATOVNJAK in ŠKORJA
za zdravje in v dober namen
po namenu
PETEK, 27.11., sv. Modest in Virgil, škofa, ap. Karantanije
+ Adolf, Marija OJSTERŠEK in stari starši
+ starši TISELJ
v priprošnjo za pomoč in Božje varstvo 
SOBOTA, 28.11., sv. Katarina Laboure, red.,
+ Katarina KOLŠEK, Angela, Terezija in dva Karla
+ Majda HRASTNIK in Ivan, + HRASTNIK, MAJ-
CEN in KNEZ
1. ADVENTNA NEDELJA, 29.11.
7.00: živi in + farani
+ Neža BAUMKIRHER in vsi njeni umrli
+ Anton DROBNE, 15. obl.
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih

Zahvala za krašenje v novembru vasema Jagoče in 
Tovsto V decembru čistita in krasita Brstnik in Rifen-
gozd.

6. Ponuditi roko je znamenje: znamenje, ki 
neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na 
ljubezen. V teh mesecih, v katerih je svet preplavil 
virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in zm-
edo, koliko ponujenih rok smo lahko videli! Ponu-
jena roka zdravnika, ki skrbi za vsakega bolnika in 
skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške 
sestre, ki ostaja preko svojega delovnega časa, da 
bi negovala bolnika. Ponujena roka tistega, ki dela 
v administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim 
večjega števila življenj. Ponujena roka farmacevta, 
ki je izpostavljen tolikim zahtevam v tveganem 
stiku z ljudmi. Ponujena roka duhovnika, ki blago-
slavlja z muko v srcu. Ponujena roka prostovoljca, 
ki pomaga tistemu, ki živi na cesti, in tistim, ki ima-
jo streho, pa nimajo hrane. Ponujena roka moških 
in žensk, ki delajo, da bi poskrbeli za osnovne sto-
ritve in varnost. Opisali bi lahko še druge ponujene 
roke, da bi sestavili litanije dobrih del. Vse te roke 
so kljubovale okužbi in strahu, samo da bi nudile 
oporo in tolažbo.
7. Pandemija je prišla nenadoma in nas ujela ne-
pripravljene; pustila je velik občutek zmedenosti 
in nemoči. Roka pa, ki je bila ponujena ubogemu, 
ni bila nepredvidena. Ta roka priča o tem, kako se 
pripravimo na to, da spoznamo ubogega, da bi mu 
pomagali v času potrebe. S sredstvi usmiljenja se 
ne improvizira. Potrebno je vsakdanje urjenje, ki 
izhaja iz zavesti, kako mi sami najprej potrebujemo 
roko, ki je ponujena nam.                   (Prihodnjič nad-
aljevanje)

Prihodnja ne-
delja je nedelja 

Karitas
R O K A 
P O M O Č I 
UBOGIM.

Kam nam bo ukazano, na levo 
ali na desno stran?  »Ko vas pri-
peljejo pred kralja zaradi sod-

be, se iz mesta, kam vas postavi-
jo, razume ali so vas poklicali 

zaradi dobrega, ki ste ga storili, 
ali zaradi hudega.«    (Epifan Latinec)



SLIŠATI UBOGEGA, DAJE ŽIVLJENJU 
PRAVO SMER

Letos obeležujemo 30. letnico delovanja Slovenske 
Karitas. Že ob prvem izzivu hudih poplav po celotni 
Savinjski dolini,  so člani Karitas pokazali iznajdlji-
vost in zrelost, pa čeprav je bil to še-le začetek in 
prvi korak v stopanju v slovenski prostor. Tokratna 
preizkušnja je pandemija, na kratko covid-19. Čas 
bo pokazal, kakšna bo ostala njena sled. Zato bo 
letošnji teden Karitas drugačen, kot so bili dosedan-
ji. Manj prazničen, a bolj delaven.
 Geslo letošnjega tedna Karitas se glasi: »Slišim te!«
Trenutek, ki ga živimo, je postavil v krizo številne 
gotovosti. Počutimo se bolj uboge in slabotnejše, ker 
smo doživeli občutek omejenosti in zmanjšanja svo-
bode. Izguba dela, najljubših čustev, ob pomanjkan-
ju običajnih medosebnih odnosov, je nenadoma raz-
prla obzorja, ki smo se jih odvadili opazovati. Naše 
duhovne in materialne dobrine so bile postavljene 
pod vprašaj in spoznali smo, da nas je strah. Zabredli 
smo tudi v moralno krizo. Igramo se z etiko, dobro-
to, vero, s poštenjem…  Takšno uničevanje bistvenih 
temeljev družbenega življenja, povzroča nasprotje 
interesov, nas postavlja drugega proti drugemu, da 
bi ubranili lastne koristi, kar spodbuja nove oblike 
nasilja in krutosti, ter ovira razvoj pristne skrbi za 
okolje. (Okrožnica Laudato si, 229)
Pa vendar ni vse tako črno. Morda nam ima tudi vi-
rus kaj sporočiti. Morda nas želi zbuditi iz našega 
spanja. Kristjani tega časa smo zato povabljeni in 
nagovorjeni, da najdemo še večjo bližino z Bogom 
in v toplini te bližine tudi nove prilagojene oblike 
bližine z ljudmi okoli sebe. Kot objem so lahko be-
sede: »Ne morem do tebe, vendar te imam v mislih 
in se te spomnim tudi ko, molim!«
Naj bo advent v času korone lepa priložnost za 
dobra dela. Priložnost, da smo budni – za dobroto 
in sočutje, da sploh opazimo stisko bližnjega. Na 
Karitas se torej ne spomnimo samo nekajkrat na 

leto in ob njenih odmevnih akcijah ali pozivih.  V 
tednu krščanske dejavne ljubezni gre bolj za to, da 
poživimo zavest o dobrodelni ljubezni, ki pa naj 
oblikuje vse naše življenje in delovanje, da postane 
središčni del naše krščanske identičnosti, naš raz-
poznavni znak.  Ob tem pomislimo na srednjeveško 
molitev, ki pravi: »Kristus nima rok, ima le naše 
roke, da opravlja z njimi danes svoje delo. Kristus 
nima nog, ima le naše noge, da vodi ljudi po svojih 
stezah. Kristus nima ustnic, ima le naše ustnice, da 
govori današnjim ljudem o sebi. Kristus nima dru-
gega srca, ima le naše srce, da v njem še naprej  ljubi 
vse ljudi. Kristus nima sredstev, ima le našo pomoč, 
da po nas vodi ljudi k sebi.«  (DC-gradivo Karitas) 

ŽUPNIJSKA KARITAS LAŠKO
Župnijska Karitas za pomoč ljudem ne zapira vrat. 
Delujemo pod posebnimi pogoji preko dežurstva 
ob petkih, od 9.00 do 11.00. Tradicionalna akcija 
izdelave adventnih venčkov bo letos prilagojena 
razmeram. Žal odpadejo obiski bolnih in starejših 
po domovih. Spomnili se jih bomo z voščilnico in 
molitvijo.
 Veseli bomo tudi vsakovrstne oblike pomoči. Vsem 
našim dosedanjim dobrotnikom se iskreno zahvalju-
jemo in vas vabimo k sodelovanju na 30. dobrodel-
nem koncertu » Klicu dobrote«, ki bo 25. 11. 2020, 
ob 20. uri na I. programu TV SLO. (DC)

Poslanica svetega očeta Frančiška za 4. svetovni 
dan ubogih »Ponudi svojo roko siromaku« (prim. Sir 
7,32)

nadaljevanje
4. Srečanje s človekom, ki je ubog, nas izziva in 
sprašuje: Kako lahko prispevamo k odpravljanju ali 
vsaj lajšanju njegove odrinjenosti in trpljenja? Na 
kak način mu lahko pomagamo v njegovi duhovni 
revščini? Krščanska skupnost je poklicana, da se 
vključi v to izkušnjo medsebojne podelitve, v zave-

danju, da ni dopustno, da bi jo prenašali na druge. 
Da bi bili v oporo ubogim, je temeljnega pomena; 
živeti evangeljsko uboštvo v prvi osebi. Ne more-
mo se počutiti »vredu«, kadar je nek član človeške 
družine odrinjen v ozadje in postane senca. Nemi 
krik tolikih ubogih mora vedno in povsod naleteti 
na Božje ljudstvo v prvih vrstah, da jim da glas, da 
jih brani in se solidarizira z njimi spričo tolikšne 
hinavščine in tolikih neizpolnjenih obljub ter da 
jih povabi k sodelovanju pri življenju skupnosti.
Res je, Cerkev ne more predlagati splošnih rešitev, 
po Kristusovi milosti pa ponuja svoje pričevanje 
in geste medsebojne podelitve. Poleg tega čuti, 
da je dolžna predstaviti prošnje tistih, ki nimajo 
potrebnega za življenje. Spominjati na veliko 
vrednost skupnega dobrega je za krščansko ljudst-
vo življenjska obveznost, ki se udejanja v poskusu, 
da ne bi pozabili na nikogar izmed tistih, katerih 
človečnost je oskrunjena v temeljnih potrebah.
 5. Ponujena roka odkrije, najprej tistemu, ki jo po-
nudi, da je v nas sposobnost za dejanja, ki življenju 
dajejo smisel. Koliko ponujenih rok vidimo vsak 
dan! Žal se vedno bolj pogosto dogaja, da nas 
naglica vleče v vrtinec ravnodušnosti, tako da ne 
znamo več spoznati toliko dobrega, ki je vsak dan 
storjeno v tišini in z izjemno velikodušnostjo. Zato 
se dogaja, da še-le takrat, ko se zgodijo stvari, 
ki pretresejo tek našega življenja, oči postanejo 
sposobne odkriti dobroto svetnikov za »sosedn-
jimi vrati«, »tistih, ki živijo blizu nas in so odsev 
Božje prisotnosti« (Apostolska spodbuda Gaudete 
et exsultate, 7), pa o njih nihče ne govori. Strani 
časopisov, internetne strani, televizijski ekrani so 
polni slabih novic, tako da je videti, da zlo suvere-
no kraljuje. Ni tako. Gotovo ne manjka hudobije 
in surovosti, nasilja in korupcije, a življenje je pre-
pleteno z dejanji spoštovanja in velikodušnosti, ki, 
ne le da kompenzirajo zlo, pač pa tudi priganjajo, 
da gremo preko in smo polni upanja.


