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Maše v prihodnjem tednu
GOSPODOVO DAROVANJE, 2.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + Zdenka, 21. obl., in Frančiška ZUPANC
          + Karolina REZEC
10.30: + Ivan, obl., Helena BELEJ in Mihael 
            SEVŠEK
PONEDELJEK, 3.2., sv. Blaž, škof,  muč. 
7.30:  + Anika VODIŠEK
          + Jože MERHAR
          + Blaž LOKOŠEK

pri sveti maši bomo delili blagoslov sv. Blaža
TOREK,4.2., sv. Janez de Britto, jezuit, muč.
18.00: + Franc  KOLŠEK in žena Alojzija
              + Anica KOLŠEK
              + Ivan ROMIH    po sv. maši molitvena skupina
SREDA, 5.2., sv. Agata, devica, mučenka
10.00: + Jože MERHAR
         + Majda HRASTNIK
           na čast Sv. Duhu za modro in razumno srce
ČETRTEK, 6.2., sv. Pavel Miki, duh. in drugi  japon. muč.
18.00: + Blaž LOKOŠEK, obl.
           +  Mladen PASARIĆ
PETEK, 7.2., sv. Nivard, redovnik
7.30: + Jože MERHAR
18.00: + Ivan, obl., in vsi iz družine DEŽELAK
            + Anica KOLŠEK
SOBOTA, 8.2., .sv. Hieronim Emiliani, red. ust.; Prešer..d..
18.00: + Martin ŠKOBERNE, obl.
              + Jože SLAPŠAK, obl., starši, Marjana VIDEC
               in Franci PETEK
5. NEDELJA MED LETOM, 9.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc, obl., in Rozalija KLEZIN
10.30: + iz družine ŠTRAUS
            živi in + iz družin DEŽELAK in MEDVED
15.00: Vera in luč 

Redovnica, redovnik – duhovnik in redovni brat

Redovni ustanovitelji in ustanoviteljice so v zgodovini 
Cerkve odgovarjali na določene verske, družbene, so-
cialne ali vzgojne izzive časa. Redovne skupnosti na 
prvo mesto postavljajo duhovno življenje in si priza-
devajo, da se v življenju molitev in delo medsebojno 
prežemata in podpirata. Dejavnosti redovnikov in re-
dovnic so zelo raznolike, od oznanjevanja evangelija 
in vzgoje do skrbi za uboge. V moči posvetitve re-
dovniki in redovnice ter člani svetnih ustanov delujejo 
v različnih oblikah poslanstva (apostolata).
Kogar Bog pokliče, mu more v svobodi in ljubezni na 
klic svobodno odgovoriti. Redovnik ali redovnica v 
konkretni redovni skupnosti samega sebe z izpoved-
jo zaobljub čistosti, uboštva in pokorščine celostno 
izroči službi Bogu in ljudem. S tem izbere Kristusov 
način življenja, hodi za njim, z njim vse deli in se mu 
v ljubečem srečevanju pusti preoblikovati.
Redovniki živijo v samostanski skupnosti. Vsa-
kodnevno življenje, ki ga ob osebnem srečevanju z 
živim Bogom oblikujejo v duhu evangelija, delijo s 
sobrati oz. s sosestrami. Delajo lahko v samostanu, 
na posameznih področjih življenja Cerkve ali pa 
opravljajo delo v svetu. Vsak red ima posebno po-
slanstvo (karizmo) in z njim povezane prednostne 
naloge: ponekod je v središču molitev (kontempla-
tivni), drugod oznanjevanje in vzgojno delo (apos-
tolski), spet drugje pa delo na socialnem področju 
(karitativni). Člani moških redovnih skupnosti so po 
končani teološki izobrazbi večinoma posvečeni tudi 
v duhovnike, nekateri pa se odločijo, da bodo služili 
Bogu in ljudem kot redovni bratje.

..................................................................................................

Na svečnico bo pri vseh mašah blagoslov sveč. Kdor bo želel, 
bo lahko sveče za blagoslov dobil tudi pred mašo v zakristiji.
- Na god svetega Blaža (3. februarja) boste pri sv. maši prejeli 
Blažev blagoslov. Naj nas na priprošnjo sv. Blaža Bog obvar-
uje bolezni grla in vsakega drugega zla!

»Glej, ta je postavljen v 
padec in vstajenje mnogih v 
Izraelu in v znamenje, ki se 

mu nasprotuje.« (Lk 2,35)



SLOVO OD JASLIC

V naših krajih je navada, da se s svečnico poslovi-
mo od jaslic.  Skupina » jasličarjev«  bo to v teh 
dneh tudi storila. Pred tem pa osvetlimo spomin na 
podobo letošnjih jaslic.
Polnih šest tednov smo imeli priložnost  občudovati 
jaslice iz mladosti naših dedkov in babic. Pred nami 
so se obnovili »bogkovi koti«, ki so v preteklos-
ti gostili Sveto družino po naših domovih. S tem 
smo prebudili tradicijo naših prednikov.  Velike 
župnijske jaslice pa so letos  predstavile nov vi-
dik našega kraja. To je HUM. Osrednje sporočilo 
Božiča ostaja nespremenjeno. To, kar predstavlja 
priljubljeni Hum, pa daje  več odgovorov. 
Hum je vedno tesneje povezan s prebivalci Laškega 
in okolice. Postaja kraj srečevanj in druženj.  Za 
občudovalce prekrasnih razgledov je prava pos-
lastica. Tistim, ki ljubijo mir in tišino ob rojevanju 
dneva, je kraj molitve in poglabljanja vase.  Kdor 
zna gledati z očmi in srcem, lahko  uživa v mo-
jstrovini Stvarnika. Je tudi zdravilo za utrjevanje 
telesnega zdravja. Zadnje čase je postal Hum tudi 
»kalvarijska pot«, z molitvijo križevega pota v 
postnem času. Vsaj dvakrat letno pa je HUM tudi 
kraj daritve svete maše ob križu. 

To so imeli v mislih tisti,  
ki so se  trudili poustvariti 
podobo Huma ob zadnjem 
Božiču v našem svetišču. In 
uspelo jim je.  Tokrat  se je 
dogodek v jaslicah lahko v 
mislih nadaljeval  in končal 
s podobo križa na vrhu kam-
nitega hriba. O tem je želela 
spregovoriti letošnja upodo-
bitev laških jaslic, ki se po-
slavlja za slabo leto. /DC/

Drugega februarja praznujemo praznik Jezusovega 
darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset dni 
po božiču. Praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker 
na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo 
sveče. Zato ga obhajamo kot praznik luči. 
S praznikom Gospodovega darovanja je poveza-
no tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v 
Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja 
v redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. 
Redovniki se z zaobljubami k določenemu načinu 
življenja dajo celostno na voljo Bogu in zato lahko 
tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim.
Ne glede na to, na kakšen način živimo, kot starši ali 
samski, kot kmetje ali delavci, ne glede na to, kakšen 
poklic opravljamo ali smo brezposelni, vseeno lahko 
v besedah starčka Simeona prepoznamo tudi svoje 
življenje in svojo izročitev.

Ob spremljavi molitve avstralskega kmeta Arleja T. 
sem ob laških jaslicah zapisal:

Gospod, na dan, ko se tudi pri nas poslavljamo od 
jaslic, obhajamo praznik Jezusovega darovanja v 
templju bi se Ti rad s starčkom Simeonom in pre-

rokinjo Ano zahvalil za vse,
kar sem prejel od Tebe.

Hvala za življenje in ljubezen, za rože, zrak in sonce, 
za srečo in žalost,

za vse, kar je bilo mogoče, in vse, kar ni bilo.
Dajem Ti vse, kar sem letos lahko naredil: 

svoje delo,
stvari, ki so šle skozi moje roke in vse, kar sem z 

njimi ustvaril.
Darujem Ti ljudi, ki me imajo radi in jih imam rad.

Nova prijateljstva, ljudi, ki so mi blizu,
tiste, ki so odšli daleč stran, 

tiste, ki so zapustili to življenje,
tiste, ki so me prosili za pomoč, tiste, ki sem jim 

lahko pomagal in tiste,
s katerimi sem delil svoje življenje, naloge, 

žalost in veselje.
Starček Simeon je rekel: »»Zdaj odpuščaš, Gos-
pod, svojega služabnika po svoji besedi v miru;« 

jaz pa te danes želim prositi odpuščanja 
za čas, ki ga nisem koristno uporabil,

za denar, ki sem ga nespametno potrošil,
za prazne besede, ki sem jih izrekel, 

in za ljubezen, ki sem jo zavrnil.
Prosim odpuščanja za nesmiselna dejanja,

slabo opravljeno delo,
za življenje brez navdušenja,

za premalo časa, ki sem ga preživel s Tabo.
Za mojo pozabljivost in za trenutke, ko bi moral 

spregovoriti, a sem bil tiho.
Ponižno Te prosim za odpuščanje.

Gospod časa in večnosti,
Tvoja sta danes in jutri, preteklost in prihodnost.

Simeon je povedal: »Moje oči so videle tvoje 
zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh 
narodov.« Jaz pa ti želim ponovno – enkrat in za 

vedno izročiti vse dni,
za katere le Ti veš, da jih bom živel.

Danes zase in za svoje drage prosim miru, sreče,
moči in preudarnosti, dobrote in modrosti.

Vsak dan želim živeti z optimizmom in prijaznostjo.
Zapri moja ušesa za neresnico in moje ustnice 
za laž in sebične ali kakšne koli druge besede,

ki bi lahko prizadele.
Namesto tega pa odpri moje bitje za vse,

 kar je dobro,
da bo moj duh poln blagoslova,
ki ga bom lahko širil okoli sebe.
Napolni me z dobroto in srečo, 

da bodo lahko tisti, ki živijo z mano,
v mojem življenju našli delček Tebe.

Gospod, ustvari mi čuteče srce
in me uči, da bom s svojim življenjem 

širil Tvoj blagoslov. Amen


