
MARTINOVA LILIJA4. ADVENTNA NEDELJA, 19.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Zala, obl., Justina in Ivan ŠKORJA
10.30: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK
PONEDELJEK, 20.12., sv. Vincencij Romano., duh.
7.30: +Rozalija, obl., Metka in dva Karla BEZGOVŠKA
              + Dragica  ZORKO
TOREK,  21.12., sv. Peter Kanizij, duh., c. uč.
6.00: zornice : + Darja FILIPŠEK
18.00: + Pavle URANKAR, 8. dan
              + Cvetka CESTNIK
SREDA, 22. 12. ,  sv. Hunger, škof
7.30: + Janez PLANINŠEK, 8. dan
          + Marko BELEJ
ČETRTEK, 23.12., sv. Janez Kancij, duh.
18.00: + Anton DERNJAČ, sestre in starši
              + Anica BERGINC
PETEK, 24.12.,  sv. Adam in Eva, prast .; SVETI VEČER
18.00: + Ivan, Janez PAUL
00.00: + Marija DEŽELAK, obl. Franc in Ciril
SOBOTA, 25.12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
7.00: + Franc PEČNIK, 7. obl
9.00: + Dragica ŠUSTER
10.30: živi in + farani     
SVETA DRUŽINA, 26.12., sv. Štefan, Dan samostojnosti.
7.00:živi in + farani   
9.00: + Stanko ALEŠ, obl.

+ Alojz JEZERNIK, obl. in + JEZERNIK in JAZBEC
10.30: + Jože, Vinko ŽELEZNIK in sorodniki  

19. december 2021, leto 13, št.: 44

Četrta sveča predstavlja LJUBEZEN.
Peto sveča, ki je bele barve, imenujemo 

Kristusova sveča. 
To prižgemo na sam božič, letos ena-
intridesetič, s plamenom luči miru, ki 
prihaja iz votline Jezusovega rojstva v 

Betlehemu .

Sina in Duha ljubezni, razodene svojo najglobljo 
notranjo skrivnost. Bog sam je večno izmenjavanje 
ljubezni: Oče, Sin in Sveti Duh; in namenil nam je 
deležnost pri tem večnem izmenjavanju« (Katekizem 
Katoliške Cerkve 221). 
Z Jezusovim rojstvom Bog postane del zgodovine 
človeštva. Leto njegovega rojstva deli zgodovino 
na dvoje: pred in po Kristusu. S trenutkom, ko se 
je Božji Sin učlovečil, se je svet spremenil. Prišla 
je Luč, da bi premagala moralno noč človeštva, 
prišlo je Življenje, da bi se zoperstavilo »kulturi 
smrti«, prišla je Pot, da bi pokazala, ljudem, ki 
tavajo v tej »dolini solz«, smer, ki pelje v Nebesa.
Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana 
priložnost, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v 
njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero.

Jaslice
Ne vemo natančno, kdaj so začeli postavljati jaslice 
po cerkvah in hišah, eno je gotovo, da imajo izvor v 
božični skrivnosti in da so se nam zdaj tako priljubi-
le, da brez njih ni božiča. So živa predstavitev božič-
ne skrivnosti in naš izraz pojmovanja te skrivnosti. 
Da bi letos zopet krasile župnijsko cerkev sv. Mar-
tina, vas vabim, da vas čim več sodeluje pri njihovi 
postavitvi. V sredo, 22.12. se posvetimo čiščenju ter 
pripravi svetišče za božične praznike. 
Ob praznovanju Gospodovega rojstva se spominja-
mo tudi mladega mučenca diakona Štefana, apo-
stola Janeza, obhajamo nedeljo Svete družine... Še 
en, zelo pomemben, praznik božičnega časa je tudi 
Gospodovo razglašenje (6. januar). Pri njem gre za 
razodetje Jezusovega božanstva, najprej modrim, 
za tem ob krstu v reki Jordan, nato pa še na svatbi 
v Kani Galilejski. S praznikom Jezusovega krsta, 
v nedeljo po Gospodovem razglašenju, se konča 
praznovanje njegovega skritega življenja in začenja 
spomin javnega oznanjevanja in navzočnosti Bož-
jega kraljestva.                                                    RM

V soboto, 18.12.2021 smo v dekaniji Laško-Videm ob Savi  k 
večnemu počitku pospremili župnika Franca Ornika, ki je vodil 
dve župniji: Dol pri Hrastniku in Hrastnik. Zaradi pomanjkanja 
duhovnikov škof nima duhovnika, ki bi lahko zapolnil vrzel, ki je 
nastala. V nekem obdobju bomo skušali nastalo vrzel pokrivati 
iz pastoralne enote v Laškem. To se bo poznalo tudi v načinu 
pastorale župnij, ki se že upravljajo iz Laškega.
Umrlega župnika Franca, ki se je večkrat udeleževal bogoslužij 
tudi v Laškem, pa priporočam v molitev.



VKLJUČEVANJE MLADIH

Vsak človek je individuum, kar že v temelju pome-
ni, da smo si različni. Mladi, ki imajo v sebi bolj 
oblikovan čut prostovoljstva, solidarnosti in karita-
tivnosti, imajo različne talente in potrebe. Temeljno 
je, da se vsi trudijo za boljši svet, svet brez stisk. 
Mladi, ki so se v Sloveniji že priključili Karitas, 
aktivno sodelujejo ter dajejo nekakšno svežino in 
zagnanost. 
Gotovo lahko Karitas, kot tista ljubezen Cerkve, ki 
se razdaja za druge, mladim ponudi veliko več kot 
katerakoli druga organizacija. Kristjani, ki se zbi-
ramo v Cerkvi, imamo ta naboj skupnosti, ki ljudi 
»vleče« skupaj. Tako tudi Karitas »vleče« skupaj 
ljudi (prejemnike, prostovoljce in darovalce). Mla-
di lahko prav v Karitasu dobijo ta občutek skupno-
sti, poleg tega slišijo za odrešenjsko oznanilo Jezu-
sa Kristusa in vse to je področje notranje duhovne 
rasti, ki se v prvi vrsti razdaja za druge. Tako lahko 
Kristus bogati mlade – na duhovni ravni. Seveda pa 
tudi na osebni.
Da bi bili mladim blizu, jih moramo znati nagovori-
ti, da bi jih znali nagovoriti, pa moramo biti z njimi. 
Ni dovolj, da smo ob njih, ampak z njimi. Tako jim 
lahko v prvi vrsti damo zgled in oporo. Predvsem si 
želimo, da bi se mladi pri nas počutili dobrodo-
šle, zaželene in domače in tako skupaj puščali za 
sabo dobra dela.
K temu odkrivanju in vzgajanju za drugega seveda 
najprej pripomore domača družina, prvo ognjišče, 
ki nas navaja, da dobrine znamo deliti in jih po-
sredovati. Da se zmoremo razlamljati za drugega, 
kakor se je Kristus razlomil za nas. Temu prvemu 
okolju pomaga župnijsko občestvo, kje se mladi v 
skupnosti učijo drug ob drugem in postajajo misijo-
narji. Zato so nekatere oblike pastoralnih dejavno-
sti tako zelo primerne, saj nas odpirajo k drugemu.  
Naj omenim samo oratorije, skavte, mladinske sku-

pine, župnijske Karitas idr. Vse to pomaga mladim 
prevzemati odgovornost. In prav to je eno temeljnih 
načel –  da mladim damo odgovornost in poslan-
stvo. Mladi to od nas pričakujejo, prav tako tudi našo 
podporo in pomoč.  K temu naj dodam misel papeža 
Frančiška, ki vabi vse mlade, da odprejo svoja srca, 
polna ljubezni. To pa je tudi želja za našo Cerkev, 
da bi v mladih prepoznala to prvotno poklicanost in 
svetost, na katero zmorejo odgovoriti.
 Kot karitativni del Cerkve lahko mladim ponudimo 
prostor predvsem v smislu, da bodo slišani, in jim 
damo občutek pripadnosti. Mladim bomo zanimivi 
takrat, ko se bomo zanimali zanje, za njihov svet do-
življanja, njihov svet težav, s katerimi se srečujejo, 
njihov svet strahov in ranjenosti. 
Ob lanskoletni 30 letnici Slovenske Karitas se v treh 
letih aktivnega delovanja  youngCaritas  v Sloveniji 
lahko pohvalimo že z utečenimi mnogimi programi. 
Mladi so izvajali, vodili, oblikovali ali sodelovali 
v naslednjih projektih: Počitnice Biserov, Vidni in 
varni na cesti, Na zdravo zabavo v naravo, Moč mla-
dosti (projekt Erasmus plus), Miklavževi angelčki, 
Naš kraj naše srce, Pomoč bolnikom, invalidom in 
starejšim pri romanju na Brezje, Pomoč na klicu do-
brote, Pohodi s slepimi in slabovidnimi, Učna po-
moč in družabništvo…
Pri vsem tem mladi pridobivajo spretnosti kot so 
empatija, ustvarjalnost, veščine reševanja proble-
mov in kritičnega mišljenja. Izboljša se njihov polo-
žaj na trgu dela in nenazadnje, vključevanje mladih 
vpliva na širjenje in poglabljanje socialnih vezi. Cilj 
youngCaritas – Mlade Karitas v Sloveniji je tudi v 
prihodnje spodbujanje, da so kot organizacija skupaj 
s tistimi v težkih življenjskih situacijah, da z izraža-
njem ljubezni do drugih rastejo kot ljudje. 

(DC –seminar 2021)

Prazniki so pred vrati

Na božični dan, 25. decembra, praznujemo rojstvo 
Jezusa Kristusa. Božični čas se začenja že na pred-
večer praznika in traja do nedelje po prazniku Go-
spodovega razglašenja, to je vključno do nedelje 
Jezusovega krsta. Božični prazniki nas vsako leto 
znova spominjajo, da nas Bog tako ljubi, da je dal 
svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor 
vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življe-
nje (prim. Jn 3,17).
Natančen datum Jezusovega rojstva ni znan, če-
prav je njegovo rojstvo zgodovinsko dejstvo. Po 
tem dogodku od 6. stoletja naprej štejemo tudi 
človeško zgodovino. Papež Julij I. (337–352) je 
za datum Jezusovega rojstva določil 25. december. 
Čas zimskega solsticija je bil že v predkrščanskih 
časih obdobje praznovanja in festivalov. Cerkev 
se je temu prilagodila in obdobju okoli solsticija, 
ko se dnevi začenjajo daljšati, dala novo vsebino. 
Ob prihodu nove luči v naravo kristjani praznuje-
mo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Kakor koli 
natančen datum Jezusovega rojstva za krščanske 
veroizpovedi danes ni več bistvenega pomena, pač 
pa je glavna njegova vsebina: Božji Sin se je učlo-
večil in prišel na svet, da bi človeštvo odrešil 
njegovih grehov.
V Cerkvi so za božič že zgodaj vpeljali navado tri-
kratnega obhajanja maše (opolnoči, ob zori in pod-
nevi), kakršne nima noben drug praznik. Cerkev 
še danes ob božiču opravlja trikratno evharistično 
slavje. Pri polnočni maši je največji poudarek na 
Jezusovemu rojstvu v hlevu in hvalnici angelov, 
pri zorni ali pastirski maši se pripoved nadaljuje s 
pastirji, ki so obiskali Jezusa, s čimer se pripoved 
o rojstvu konča. Dnevna maša je vsebinsko naj-
globlja, saj je središčni odlomek iz Svetega pisma 
vzet iz začetka Janezovega evangelija. 
»Ko Bog v polnosti časov pošlje svojega edinega 


