5. POSTNA NEDELJA, 18.3., tiha nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Janez DEŽELAK, 5. obl
+ starši OJSTERŠEK, Jože ZALOKAR in teta Antonija ŠANCA
10.30: + Jožef in Marija OJSTERŠEK
+ Franc in Justina SELIČ
+ Terezija TERŠEK, obl., mož, starši in Andreja TERŠEK,
ter starši SAJTL
15.00: križev pot na Hum
nas ustvaril zato, da bi ga ljubili v tem življenju in mu služil
in da bi radost uživali v drugem življenju, v raju. Starejši še
gotovo pomnite mnoge nagovore v tej smeri.
Morda si boste v tem postnem času vzeli čas in se ustavili
ob tem oltarju v laškem svetišču. Nekaj zgodovinskih
podatkov o oltarju sv. Križa v severni kapeli s kupolo.
Prvotni oltar je bil postavljen ob zidavi kapele leta 1736
in je bil kot vsa kapela posvečen Srcu Jezusovemu. Ob
jožefinskih reformah so leta 1799 morali podobo Srca Jezusovega odstraniti in so jo nadomestili z velikim križem.
Sedanji oltar so postavili leta 1848. Ob zadnji prenovi tik
pred drugo svetovno vojno so naredili tudi nov tabernakelj
in nekoliko zamenjali s Frančiškovim oltarjem kipe svetnikov, tako da stoje na Križevem oltarju odtlej kipi sv. Ane
z malo sv. Marijo, sv. Janeza Krstnika, sv. Joahima in sv.
Dizma.
(se nadaljuje)
-----------------------------------------------------------KARITAS - NAPOVEDNIK
Vabljeni na vsakoletni plenum Župnijske Karitas Laško, ki
bo v četrtek, dne 15. marca, po večerni sv. maši v prostorih
župnišča. Po duhovnem uvodu bo sledilo poročilo o delu
ŽK v preteklem letu.
S tem dnem pričenjamo tudi z zbiranjem hrane v postnem
času, ki bo trajalo vse do velikega četrtka. Živila zbiramo v
Antonovi kapeli.
Pravočasno bomo priskrbeli tudi oljčne vejice za praznik
cvetne nedelje.
Še je čas, da uresničimo postne zaobljube z aktivnim sodelovanjem.
Župnijska Karitas.

Maše v prihodnjem tednu

4. POSTNA NEDELJA, 11.3.

MARTINOVA LILIJA

7.00: živi in + farani
9.00: + Vladimir KIKER, 3. obl.
+ Marija KRAŠOVC, 30. dan
10.30: + Alojzija FLANDER, 20 obl. in Franc
+ Antonija KOČAR, 30. dan
PONEDELJEK, 12.3., sv. Inocenc I., papež

7.30: + Albina ALEŠ in ostali ALEŠEVI
+ Lojze KAPELARI
+ Vinko LEŠEK
TOREK, 13.3., sv. Evfrazija, mučenka
18.00: + Ivan BELEJ
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+ Jožefa GORIŠEK

+ Blaž LOKOŠEK
5. kateheza: Duhovna dela usmiljenja
SREDA, 14.3., sv. Matilda, kraljica
7.30: v zahvalo za srečno operacijo
živi in + PUH, ROMIH, MENHART in TROBIŠ
ČETRTEK, 15.3. sv. Klemen M. Dvoržak, redovnik
9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Slavica, Franc ŠON in NOVAKOVI
+ Justina STARC

+ Emil BEZGOVŠEK, 30. dan

18.30: plenum župnijske Karitas
PETEK, 16.3., + sv. Hilarij Oglejski, škof

7.30: + Fanika DEŽAN, 6. obl., sin Srečko, 21. obl., starši Rudi
in Marija, Franc in Alojzija GUNZEK
18.00: + Franc PINTER
+ Anton RAZBORŠEK, starši RAZBORŠEK in KNEZ
+ Jože PUŠNIK in brat Janez
SOBOTA, 17.3., sv. Jedrt, devica, opatinja
18.00: + žena Manca BELEJ, r. GRAČNER, njeni starši in
bratje
+ Justina DEŽELAK, 13. obl., in mož Karel
+ Jože ROZMAN

V tem postnem času nas nagovarja
Križev oltar v župnijski cerkvi
sv. Martina - Laško

Takoj sta pustila mreže in šla za njim. (Mr 1,18)
-utrip z romanja v Sveto deželoŽe nekaj desetletij je navada, da diakoni v letu
pred duhovniškim posvečenjem, skupaj z ostalimi romarji
in Komisariatom za Sveto deželo, romajo v svete kraje,
kjer se je pred 2000 leti rodil, živel in od mrtvih vstal Jezus Kristus. V Svetem pismu poznamo štiri evangelije, romanje v Izrael, v kraje povezane z Jezusovim življenjem
pa radi imenujemo kar »peti evangelij«. Zakaj? Ker se z
romanjem po krajih, kjer je nekoč bil Jezus, Jezusu še bolj
približamo, ko vse kar imamo zapisano v Božji besedi
podoživljamo na konkretnih krajih, ki so bili priča vsega
Jezusovega delovanja.
Tako nas je šest bodočih novomašnikov (celotna
številka, tudi s tistimi, ki bodo delovali v tujini, je letos
20!) nadvse hvaležnih, da smo ljubezen do Jezusa lahko
poglabljali in krepili prav tam, kjer nas je On učil prave
Ljubezni. Nekaj najlepšega na romanju je bilo, ko smo
imeli nekaj prostega časa in smo ga lahko porabili tudi
za to, da smo se usedli npr. ob Galilejsko jezero in v roke
vzeli Sveto pismo. Galilejsko jezero ima obliko harfe in
je kar dobrih 50-krat večje od našega Bohinjskega jezera.
Ima lepo obalo, nad katero se vzpenjajo zelene površine
travnikov in polj, na gladini še vedno opazimo ribiče, blizu
jezera pa so prisotne pomembnejše izkopanine krajev in
mest iz Jezusovih časov. Okolje vseeno ni preveč naseljeno, zato ima jezero še mirnejše kotičke, kamor lahko
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zares v miru sedemo in se v mislih prestavimo za 2000 let
nazaj ter si predstavljamo Jezusa, kako sam, morda malo
nenavadno, hodi tik ob robu rahlih valov in se razgleduje
po prisotnih ribičih. Ribiči vseh starosti, mlajši sinovi skupaj z očeti popravljajo mreže in preštevajo nočni ulov, Jezus
vse to nemo opazuje, na kar se približa čolnu Zebedeja in
nagovori njegova sinova. Jakob in Janez Jezusa še nikoli
prej nista videla, za njiju je popolni neznanec, tujec. Morda
se ga iz teh razlogov sprva malenkost bojita, toda vseeno
se kmalu ob Njem počutita varna in sprejeta. Jezus jima
nato reče: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča
ljudi!« (Mt 4,19b; Mr 1,17b). Popoln tujec povabi preprosta ribiča, da bi hodila za Njim in lovila ljudi? Mislimo si
lahko, kakšna neumnost. Toda ko dalje opazujemo prizor,
smo presenečeni, saj ta dva preprosta ribiča dejansko pustita mreže, težko pričakovani ulov in celo lastnega očeta Zebedeja, Kaj? Ja! »In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki
v čolnu ter odšla za njim.« (Mr 1,20b; prim. Mt 4,22) V
Svetem pismu piše, da sta šla takoj za njim (prim. Mr 1,20;.
Mt 4,22) A v Svetem pismu ne piše, kaj jima je še rekel Jezus, da sta šla takoj za Njim. Oz. morda je boljše vprašanje,
kako ju je Jezus povabil, kakšen ton govora je uporabil,
mimiko obraza, prijaznost … Kljub temu, da smo slišali ta
odlomek že večkrat, smo presenečeni. Sprva zato, ker lahko o tem dogodku premišljujemo na istem kraju, kot se
je to enkrat že zares zgodilo, drugič zato, ker si sprašujemo
vest, da sta bodoča apostola že na začetku, kljub nadaljnji
zgodbi, vse pustila in šla brezpogojno za Jezusom.
Jaz nisem ribič, a Jezus me kliče, kliče prav vsakega, prav za vsakogar ima nek načrt, On nas najbolje pozna
in za vsakega ve kaj je najboljše. Zakaj mu včasih še vedno ne sledim in se oziram nazaj na čoln, na ribe, manj na
očeta? Gledam Te, Jezus, slišim Tvoj klic, oprosti za mojo
neodzivnost, zaverovanost vase. Ti mi pomagaj, le Ti mi
lahko daš moči, veselja in navdiha, da Ti sledim. Vem, da je
to najlepše in najboljše, biti s Tabo in hvala za vse trenutke,
ko sem s Teboj. Daj mi veselja in zagnanosti, da bom tudi
sam živel veselje Jezusa in učencev z Galilejskega jezera.
diakon Matic

REŠI DUŠO
Postni čas smo začeli s pepeljenjem in povabilom: “Spreobrni se in veruj evangeliju” ali “Pomni, človek da si
prah in da se v prah povrneš.” Skoraj v vseh župnijskih
svetiščih imamo postavljene križe ali celo oltarje v spomin na obhajanje svetega misijona. V Laškem to vsebino oltarja prepoznamo po naslovu “Reši dušo”. Dolga
stoletja so postni nagovori in nagovori ob misijonu, na
okoli vsakih deset let, vabili k poglobljenemu verskemu
življenju občestva s povabilom. Te duhovne poglobitve
so prinašale osrednje sporočilo ozavestiti
kako važno in nujno je, da doseže človek svoj namen, za
katerega je ustvarjen. Kdor ga doseže in se zveliča, bo
srečen in blažen za zmeraj in bo užival na duši in telesu
vse dobro. Kdor ga zgreši, bo pogubil dušo in telo, raj
in Boga, nesrečen bo za večno, pogubljen bo vekomaj.
V nekaterih obdobjih so posebej določno svarili naj bo
konec prejšnjemu življenju. Obrni se k Bogu! Morda je
to zadnji opomin, ki ti ga Bog pošilja. Zveličanje duše ni
lahko opravilo. Silo moraš delati samemu sebi, mučiti
se moraš in se truditi, če si hočeš pridobiti neusahljivi
venec zveličanja. Močno so poudarjali dejstvo, da ljudje
najbolj zanemarjamo skrb za srečno večnost. Na vse
drugo mislimo, samo na svoje zveličanje ne.
Ti svarilni nagovori temeljijo na predpostavki, da je
življenje, ki ga imamo, podarjeno od Boga. Ustvaril
nas je po svoji podobi in podobnosti, ne da bi si mi to
zaslužili. Pri svetem krstu nas je sprejel za svoje otroke in

