
MARTINOVA
      LILIJA  

23. februar 2020 leto 12, št.: 08

Maše v prihodnjem tednu
7. NEDELJA  MED LETOM, 23.2. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Srečko GERŠAK
10.30: + Anton GRGURIČ, 12. obl., družine GR-
             GURIČ, KOCJAN in ŽELEZNIK
            + Franja BENEDEK, obl
PONEDELJEK, 24.2. sv. Matija, apostol
7.30: + Jože MERHAR
          v zahvalo za vse prejeto
           + Majda HRASTNIK in Ivan
TOREK, 25.2., sv. Valburga, opatinja
18.00: + Franci LOZER
            v zahvalo za 25 let zakona 
             + Vinko KRAŠOVC

srečanje Alfa se prestavi na drugi teden
SREDA, 26.2., ++ Pepelnica primaši pepeljenje
7.30: + Jože MERHAR
18.00: + Amalija OTROČAK, 8. dan
            + Jože TUŠEK

po maši prva kateheza v veroučni učilnici
ČETRTEK, 27.2., sv. Gabrijel ŽMB, redovnik
18.00: + Justina ŠKORJA
            + Kristina HRASTNIK
PETEK, 28.2., + sv. Roman, opat
7.30: + Jože MERHAR
18.00: za mir in zdravje v družini  
            + Ivan ROMIH
SOBOTA, 29.2., sv. Osvald
18.00: + Slavka ŠTEINER, 20. obl.
             v zahvalo za 80 let življenja
1. POSTNA NEDELJA, 1.3. 
7.00:  živi in + farani
9.00: + Franc KOZMUS, 2. obl.
          + Rafko SIMONČIČ, 19. obl., in za zdravje v družini
10.30: + Marija, obl., in mož Franc PUH
          + Alojz KLINAR, 13. obl.

V 88. letu starosti je umrl Franc Bole, ustano-
vitelj Ognjišča in Radia Ognjišče, prvi direktor 
Slovenske karitas ter prejemnik več cerkvenih in 
družbenih odlikovanj.
»Pomembno je verovati v neke ideale in biti prip-
ravljen žrtvovati se zanje. Treba je imeti oči odprte 
za znamenja časa. Po naravi, sem optimist, zato 
me težave zlepa ne spravijo na tla.« (Franc Bole, 
Ognjišče 1995)
Na naslovnici prvega Ognjišča je gorel plamen in Bole je 
zapisal: »Naša fara hoče iti v korak s časom, zato se (starejši 
verniki) ne pohujšajte, če bo obleka in vsebina našega lista 
poskušala biti moderna.« Ta revija je postala najbolj razširjeni 
katoliški mesečnik v Sloveniji. V okviru tega mesečnika je 
razvil založniško dejavnost. Pridružile so se mu tudi knjižne 
izdaje, ob tem še kasete, videokasete in zgoščenke.
Med njegove karitativne pobude spada ukvarjanje z invalidi 
in bolniki, ki jih je predstavljal v reviji. Leta 1969 je organiziral 
prvo romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. Z leti 
je to romanje prešlo v vseslovensko romanje bolnikov in in-
validov, na katerem se zbere več tisoč ljudi. Bil je med usta-
novitelji Slovenske Karitas in njen prvi direktor. Od majhnega 
Predala dobrote smo danes prišli do mreže Karitas v Sloveniji. 
Imamo več kot 460 župnijskih Karitas, več kot 11.000 pros-
tovoljcev.
Prizadeval si je tudi za ustanovitev cerkvenega radia, ki je leta 
1994 začel oddajati iz koprskega studia, novembra še iz lju-
bljanskega.
“Za Franca Boleta bi lahko rekli, da je bil pionir krščanskega 
medijskega prostora in pionir resničnega pluralizma v sloven-
skih medijih. Brez njega Radio Ognjišče in drugi mediji, ki 
jih je soustvarjal, danes verjetno tudi ne bi bili to, kar so,” so 
zapisali v združenju novinarjev.
Bil je prejemnik več cerkvenih in družbenih odlikovanj. 
»Vedno sem ga čutil, kot da je šel skozi svoje dolgo življenje 
kot meteorit - z enega konca neba na drugega. Vedno je bil 
premočrten - z jasno mislijo in smerjo.« Tako ga je škof  Jurij 
Bizjak označil ob popgrebni  sveti maši, v koprski stolnici.

“Spreobrni se 
in 

veruj evangeliju!”



OBČNI ZBOR ŽUPNIJSKE KARITAS LAŠKO
V četrtek, po večerni sveti maši, smo imeli občni zbor 
Župnijske Karitas Laško za leto 2019. Predhodno javno vabilo 
je bilo namenjeno vsem, da se lahko prepričate o transparent-
nosti našega dela. Za bežen vpogled v naše delo vam predstav-
ljam najbolj izstopajoče podatke preteklega leta.
Leto je bilo dokaj mirno, brez presenečenj. Seznam prejem-
nikov pomoči je doživel malo sprememb (smrt, selitev, novi 
prosilci). Pomagali smo 176 osebam, ki tvorijo 54 gospodin-
jstev in 32 osebam, ki živijo same. Pomoč smo delili v hrani iz 
sredstev EU in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
sredstev ŠKC in lastnih sredstev, pridobljenih preko naših ak-
tivnosti v dobrodelne namene (oljčne vejice, adventni venčki, 
srečelov in blagoslovljena voda in sol) ter zbranih denarnih 
sredstev naših faranov. Prvič nismo uspeli pridobiti pomoči v 
obliki donacij od podjetij in samostojnih podjetnikov v našem 
kraju. Zelo veliko je bilo razdeljenih rabljenih oblačil, ki so 
prispela v naše skladišče. Pomagali smo tudi s plačili položnic 
in sicer v 11-ih primerih. V obliki hrane smo iz sredstev EU 
in države razdelili: 450 kg moke, 1716 l mleka, 640 zavojev 
testenin, 216 kg riža, 435 l olja, 480 pločevink fižola in 456 
pločevink pelatov. Poleg tega smo iz lastnih sredstev in sred-
stev ŠKC razdelili 75 priložnostnih paketov (ob veliki noči in 
božiču) za najbolj potrebne prejemnike pomoči. Delili smo 
tudi krompir (280 kg) in jabolka (1 box). Med petnajst rednih 
tedenskih prejemnikov kruha smo razdelili 799 hlebov. 
Po seznamu OŠ Laško smo pripravili pomoč v obliki šolskih 
potrebščin za 51 učencev. 
Denarna sredstva so vodena na župnijskem transakcijskem 
računu, kot podračun z oznako Karitas. Odhodki so v mejah 
lastnih dejavnosti Župnijske Karitas Laško in ne obremenju-
jejo drugih sredstev župnije. V iztekajočem letu smo pridobili 
4.788,81 eur. Za potrebe naše Karitas smo porabili 4.257,98 
eur. Analiza je bila v celoti predstavljena na občnem zboru.
Za ime Karitas je prispevalo svoj prosti čas 7 rednih prosto-
voljcev. Evidentiranih imamo 600 ur prostovoljnega dela. 
Tukaj ni všteta nobena ura, ki jo sodelavci Karitas opravljamo 
v imenu župnije. Zavedamo se potreb, ki narekujejo naše ak-

tivnosti na več področjih preko celega leta. Osrečuje nas prijeten 
občutek, da pri svojem humanitarnem poslanstvu nikogar ne 
izključujemo, da znamo prisluhniti in po naših možnostih po-
magati slehernemu, ki potrka na vrata Karitas. Dobro je tudi 
sodelovanje širše skupnosti v našem kraju. Edina skrb je pomla-
ditev naših vrst. Tu pa računamo na božjo pomoč.             (DC).

KRONOLOGIJA DOGODKOV DELA 
ŽUPNIJSKE KARITAS LAŠKO

Na tem mestu in na omejenem prostoru ni mogoče predstaviti 
vsega, kar sicer zajema naše letno poročilo.
Kratek sprehod skozi leto naj vam obudi spomine na skupaj 
doživete trenutke in naše delo; hvala vsem, ki vsebino dela Kari-
tas doživljate tako, kot vam ga bomo predstavili.
JANUAR: Začelo se je leto 2019, ko smo drug drugemu 
zaželeli srečo, zdravja, ljubezni, vese-lja in poguma. A marsikdo 
je v srcu čutil osamljenost, žalost, razočaranje, bolečino, nemoč. 
Pomislimo kdaj na to? Pri Karitas smo ob petkih delili pomoč 
v hrani in oblačilih, izdelali let-no poročilo in sodelovali pri sv. 
maši v domu Šmohor za bolne in ostarele.
FEBRUAR: Moč svetlobe in toplota sveč, ki smo jih prižgali 
na svečnico, sta napolnili naša srca. Lurški materi božji smo se 
priporočili za telesno in dušno zdravje. V tem mesecu smo ime-
li, poleg rednega dežurstva sejo ŽK; izobraževanje sodelavcev 
(Reševanje konfliktov in empatija), sv. mašo v domu Šmohor 
in občni zbor ŽK.
MAREC: Na pepelnico smo slišali: »Pomni človek, da si prah 
in da se v prah povrneš.« Minlji-vo je življenje na zemlji in 
večno v nebesih. Sodelavci smo delili hrano EU, sodelovali na 
postnih katehezah, bili na plenumu ŠKC in poromali na grob 
gospoda nadžupnika in dekana JožetaHorvata.
APRIL: Post, odmik od udobja in ugodja. Boli, a je vredno! V 
dneh dežurstva smo delili hrano in velikonočne pakete; oprav-
ljali pobožnost križevih potov; delili oljčne vejice za dobrodel-
nost in zbirali hrano za potrebe naše Karitas.
MAJ: Marijin mesec. Šmarnice so krasile notranje in zunanje 
oltarje. Slišalo se je: »Spet kliče nas venčani maj«. V prošnjih 
dneh smo prosili za lepo vreme in letino. V tem mesecu smo ob-

hajali » Florjanovo«; po vaseh so bile šmarnične pobožnosti 
in redna pomoč ljudem v sti-ski.
JUNIJ: Binkošti. Se zavedamo darov Svetega Duha? Poleg 
rednega petkovega dežurstva in svete maše za ostarele in 
bolne v domu Šmohor smo prvič, v organizaciji ŽK, poro-
mali k Ma-riji pomagaj na Brezje. Zadnjo nedeljo v juniju pa 
smo imeli drugi pohod Od križa do kapeli-ce. Tokrat smo se 
srečali s prijaznostjo in gostoljubjem domačinov vasi Gab-
erno in Trojno.
JULIJ: Počitnice, nabiranje novih moči. Ob tem pa ne poza-
bljamo na Boga. Imeli smo redna dežurstva in pripravili pak-
ete za pomoč otrokom. 
AVGUST: Drugi počitniški mesec. Marijino vnebovzetje 
smo počastili s procesijo, prižgano svečko in litanijami. To je 
mesec zbiranja dobitkov za srečelov. Razdelili smo 51 pak-
etov šol-skih potrebščin otrokom iz družin v stiski. 
SEPTEMBER: Ritem v družinah se je spremenil. Začelo se 
je novo šolsko in veroučno leto, v naši župniji pa svečanost 
svete birme. Pripravili smo bogat srečelov za dober na-men. 
OKTOBER: Mesec rožnega venca. Spomnili smo se naših 
misijonarjev po svetu. V dneh dežur-stva smo delili EU hrano 
in jabolka. V Kulturnem centru Laško se je predstavila naša 
župnija z vidika vseh delujočih skupin, tudi Karitas. Udeležili 
smo se tudi seminarja s pomenljivim na-slovom »Dobro iz 
vsakega srca«.
NOVEMBER: Spomin na tiste, ki so že v večnosti. Bodimo 
vedno pripravljeni, saj ne vemo ne ure ne dneva. Začeli smo z 
dobrodelnostjo - z darom sveče; zbirali hrano za potrebe Kari-
tas; imeli sejo ŽK; praznovali »Martinovo«; pripravili sloves-
nost zakoncev jubilantov; izdelovali adventne venčke, romali 
na Ponikvo in se udeležili »Klica dobrote«.
DECEMBER: Advent. Mesec pričakovanja. Rodil se je On. 
Luč sveta. Dodali smo svojo kapljico olja, da nam luč ne 
ugasne, da bo njen plamen močnejši. Začelo se je z nedeljo 
Karitas. Imeli smo sveto mašo v domu Šmohor z obdaritvijo 
ob koncu leta; sodelovali pri pripravi Miklavževanja; izdelali 
in razdeli božične pakete; v dober namen pa smo delili sol in 
vodo. To je bil najkrajši pregled aktivnosti v letu 2019. (DC).


