
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
SVETA DRUŽINA, 26.12., sv. Štefan, Dan samostojnosti.
7.00:živi in + farani   
9.00: + Stanko ALEŠ, obl.

+ Alojz JEZERNIK, obl. in + JEZERNIK ter JAZBEC
10.30: + Jože, Vinko ŽELEZNIK in sorodniki
PONEDELJEK, 27.12., sv. Janez, apostol 
18.00: + Marija KNEZ
           + Danica MAČEK
po maši koncert božičnih pesmi PZ iz Trbovelj
TOREK,  28.12., sv. nedolžni otroci, muč.
18.00: + Marija VEBER, 30. dan
            + Karl LAPORNIK, 8. dan
SREDA, 29.1.2.. , sv.  David, kralj
7.30: + Bogu v zahvalo in priprošnjo za zdravje
          + Martin ŠKORJA
          + Franc MAČEK
ČETRTEK, 30.12. sv. Feliks I., papež
18.00 : + Dragica ŠUSTER
              + Darko HRASTNIK in Fortunat ter za zdravje
PETEK, 31.12, sv. Silvester, papež
10.30: + Jože HROVAT in žena Silva
           + stari starši, starši Janez, Julijana MEDVED 
              ter sorodniki
           + Silvester in Irmina TERŠEK
SOBOTA, 1.1..2021, sv. Marija, Božja Mati
9.00: + Miroslav ŠRAJ
10.30: + Rafko OJSTERŠEK
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + 2 Avgusta, Karel, Angela TERŠEK in 
            sorodniki
10.30: + družine  ALEŠ, PESJAK, PUŠNIK

Zahvala za krašenje v decembru vasema Debro in Sliv-
no. En velik Bog-lonaj vsem, ki ste ustvarili letošnje 
jaslice in božično okrasitev svetišča. V januarju čistita 
in krasita Jagoče in Tovsto.

26. december 2021, leto 13, št.: 45

Naj nas ob koncu leta nagovori Gregor ČUŠIN, s svo-
jim zapisom iz leta 2015 v mesečniku Ognjišče. 

Dostikrat se zvečer, ko sparkiram svoj mali avto pred 
svojo malo kmečko hišo v svoji mali provinci, utru-
jen od iztekajočega dneva, od življenja nasploh ter, 
neredko, od samega sebe, zazrem v jasno, zvezdnato 
nebo in rečem: »Pa kaj je vse to v primerjavi z več-
nostjo?!«
In ta stavek me pomirja.
Ta stavek zmanjšuje pomembnost dneva, dogodkov, 
pa tudi mojo osebno pomembnost, ki si jo v svojem 
moškem, očetovskem, poklicnem in siceršnjem napu-
hu pripisujem.
Vsakodnevna vznemirjenja so s to mislijo zgolj muhe 
enodnevnice, ne več kot gomazenje, ki prileze izpod 
kamna. Ta misel menja prioritete v mojem življenju in 
vzpostavlja hierarhijo!
Kaj je to v primerjavi z večnostjo!
A pri nas v provinci še vidimo nebo. In zvezde. Še smo 
deležni te milosti, ki je mnogim pomembnim krajem 
naše deželice odvzeta.
Vse prevečkrat je megleno.
In zamegljeno.
Nejasno!
In če človek ne vidi neba, potem običajno tudi ne vidi 
večnosti. Ali pa je noče videti. Je ne spozna. In je noče 
spoznati. In če se človek odreče večnosti, potem vsa-
kodnevna vznemirjenja pridobivajo na pomembnosti. 
In če tisto gomazenje pod kamnom postane pomemb-
no, potem muhe enodnevnice postanejo ptiči feniksi 
in rajske ptice!
In je silvestrski sveti večer primeren, da se človek za-
zre v zvezde. In si kaj zaželi.
Jaz si želim manj megle. In več jasnega neba. Da se 
bom zavedal svoje (ne)pomembnosti. Prioritet. In ži-
vljenjske hierarhije. Življenja sploh!

(nadaljevanje na naslovnici)

In je silvestrski sveti večer primeren, da si človek kaj 
obljubi.
Jaz obljubljam, da bom ostajal zvest sebi. Kar pomeni, 
da bom zvest Bogu! Da se bom trudil biti eno z Bogom. 
Da bom po-božen. Kar pa seveda pomeni, da bom zvest 
Cerkvi! In kar vidim, kako se dvigujejo obrvi in mršči-
jo čela. Kar pa še ni zadosten razlog, da bi se spustil 
v pojasnjevanje tega, kar bi moralo biti jasno. Škoda 
besed. In bom pazil na besede. Ker jih je res škoda. Iz-
govorjena se, kot nas pouči že pregovor, več ne povrne, 
zapisana pa še dolga leta opleta po spletu!
Predvsem pa bom pazil na Besedo. Ki je bila v začetku. 
In bo tudi na koncu!



Letošnje božično voščilo naj izrazim najprej 
z mislijo pesnika Toneta Pavčka:
 »Belo je milost za črne čase.
 Belo je tvoje telo.
 In bel tvoj obraz.
 Bela svetloba lije počasi
 lahnó, lahnó
 iz tvoje večnosti v moj hudi čas.«

V tisti revščini in hladu štale 
je malo, pravkar rojeno dete,
ogrelo srca vseh, ki so ga uzrli,
saj je vsako dete za človeka simbol
upanja in moči življenja.

V resnici pa se je dete rodilo za smrt.
Da bi v Njem tudi smrt postala 
preobraženo življenje.
Da bi v Njem živelo vse,
kar je naše in kar ovijemo z ljubeznijo.

Naj Ljubezen in ljudomilost Deteta
posijeta tudi v Tvoj hudi čas
in vlijeta v srce Ljubezen,
ki edina more štalo spremeniti v dom.

Vonj božičnega kadila naj Vam prinaša Go-
spodovega miru v teh božičnih praznikih, 
zdravo, blagoslovljeno prihajajoče leto 
2022, v varstvu župnijskega zavetnika svete-
ga Martina in vaših krstnih zavetnikov.

Temu voščilu se pridružujejo tudi ostali du-
hovniki v laškem župnišču: župnik Klemen 
Jager, duhovnika Peter Marčun in Lovro 
Slejko.                                  

V teh dneh še bolj željno prisluhnem sporočilu an-
gelov, ki so prepevali: »Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14), 
Razlegal se je v sveti božični noči po betlehemskih 
poljanah in je pastirjem oznanil veselo oznanilo, da 
se je rodil zveličar, ki je Jezus, Gospod. To božično 
sporočilo je tako pomenljivo, tako bogato in veli-
častno, da odmeva tudi v naš čas, v naše razmere, 
kjer smo se pred dnevi poslovili od še enega aktiv-
nega duhovnika laško videmske dekanije, ki je vodil 
župniji Dol pri Hrstniku in Hrastnik. Prav je, da ga 
slišimo vsi, ki smo se v tem času pandemije v samo-
ti poslavljali od nam dragih oseb ter se morda tudi 
sami borili in bojevali z virusom covid 19 ali drugi-
mi smrtonosnimi boleznimi.
Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in upanja. 
Skupaj z angeli smo tudi mi povabljeni, da slavimo 
Boga, ker je dober, zvest in usmiljen. V božični 
noči še prav na poseben način doživljamo Božjo bli-
žino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem smo vsi 
povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega Očeta, ko 
nam v teh dneh pošilja svojega Sina in s tem podarja 
našemu življenju nov smisel in kaže na pravo vsebi-
no človeškega življenja. Naše življenje naj postane 
jasen odgovor na podeljeni neizmerni Božji dar, naj 
bo prežeto z ljubeznijo do Boga in  z našo medseboj-
no ljubeznijo.
Življenje iz ljubezni namreč prinaša človeku mir, 
veselje in novo življenjsko moč, česar nam ta ze-
meljski svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Bož-
je dete, ni sad kompromisov in našega trgovanja, 
ampak je v pravem pomenu Božji dar. 
V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, ko 
nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za pristnejše 
medsebojne odnose, za dejanja ljubezni in dobrote, 
se v teh dneh ustavimo pred novorojenim betlehem-
skim Detetom in dopustimo, da se vsebina božične-
ga sporočila dotakne naših src. Dopustimo, da bo-
žično sporočilo ogreje, gane in ozdravi neštete rane, 

ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas, po Božjem 
dotiku začelo rojevati nekaj novega, lepšega in 
pristnejšega.
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske 
votline vsem prinese veselje, novo upanje in mir! 
Jezus se je rodil za vsakega od nas kot Emanuel, 
kot Bog z nami. Slehernega želi potolažiti in pri-
nesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše življenje, 
po veri Vanj, dobilo novo vsebino in nov zagon. 
Ob izteku starega in vstopu v novo leto radi opra-
vimo tudi rafleksijo, ki nam pomaga, da pogleda-
mo na stvari in dogodke še z neosvetljenih smeri.
Meni je minulo leto bilo dano ta pogled usmeriti, 
ne le za obdobje enega leta, ampak desetletja. Še 
posebej sem bil hvaležen za desetdnevno izolaci-
jo sredi decembra, ki mi je ob blagih simptomih 
okužbe omogočila intenzivni razmislek. Tako mi 
je bilo naravnost podarjeno obdobje, da sem lah-
ko zaključil z maratonom branja Svetega pisma od 
letošnjega januarja. Navkljub vsemu dogajanju, v 
tem pestrem obdobju zadnjega leta in desetletja, 
čutim in doživljam veliko hvaležnost za vse, ki 
ste samoiniciativno ali pa na pobudo prispevali 
svoj kamenček v mozaiku ustvarjanja dogodkov 
in odnosov. S tako močno in dobro ekipo smo lah-
ko premostili marsikaj in številne težave so postale 
izziv. 
V tem duhu tudi verjamem, da nam bo zdravje 
dopuščalo in bomo zmogli v prihajajočih mesecih 
duhovno oskrbovati še za dve župniji razširjen Go-
spodov vinograd in na nek način poskušali zapol-
niti vrzel umrlega duhovnika Franca Ornika. 
V zadnjih petih tednih, kar ga je bolezen prikovala 
na bolniško posteljo, smo to že okusili. Na mojih 
samotnih zgodnjih jutranjih poteh na Hum, za te 
sem še posebej Bogu hvaležen, pa čutim eno veli-
ko nalogo klicanja obilice miru in Božjega blago-
slova na vse strani, kamor seže pogled. Samo v tej 
navezi čutim, da smo na pravi poti. Vaš župnik Rok


