NEDELJA, 24.12., 4. adventna nedelja
7.00: živi in rajni farani
+ Anton SREBOT, obl., starši SREBOT, sestre in bratje
9.00: + Alojzija TERBOVC, 4. obl.
10.30: + Brigita, Janez ZALOKAR in starši KRAJNIK
---------------------------------------

SVETI VEČER----------------------

18.00: + Karolina BELEJ
ZDRAVILIŠČE 20.00: + Stane ŠRAML
00.00: živi in + farani
+ Marija DEŽELAK, obl., Franc in Ciril
+ Franc PEČNIK, obl.

bolizira Luč miru iz Betlehema. Luč gori in prižiga
druge. Edina prava Luč pa je Kristus sam. Na tej poti
pride pred nas in nas povabi, da se tudi mi pustimo
prižgati in prižigamo druge. Pred nami pa je odločitev
ali se bomo pustili vneti ali bomo nadaljevali kot
ugasnjena sveča.
Poslanica za 2017:
“Začelo se je v votlini, daleč stran od mene in tebe, ko se je
zgodil čudež. Prišel je za vse, da bi vžgal naša srca. Bil je kot
prižgana sveča, ki sveti le tako, da se daruje. Mnogi so se bali,
da bi se jih plamen dotaknil, tiste pa, ki so ga sprejeli, je povabil, da svetijo skupaj in vnemajo druge.Prepotoval je dolgo
pot, da je danes lahko pred menoj in pred teboj. Kaj bova naredila z njim? Lahko se obrneva stran in sva še naprej pusti
sveči, ki se bojita, da bi se ju plamen dotaknil. Ali pustiva, da iz
mene in tebe naredi naju, da ga širiva naprej.
Kaj bova vzela danes? Je zopet dovolj samo sveča ali bova
tokrat sprejela plamen?”
BIBLIČNA SKUPINA
8. decembra smo zopet pričeli z biblično skupino.
Srečanja bodo potekala vsak drugi petek po večerni
sveti maši. Naslednje srečanje bo 22. decembra, kamor ste vsi lepo vabljeni. Začenjamo s spoznavanjem
Božje besede iz Izaijeve knjige. Vsi, ki se nam še želite
pridružiti, si v naprej preberite prvih sedem poglavij
Izaija (Iz 1-7).
KRAŠENJE CERKVE
Zahvala za krašenje v decembru mestu Laško. V
januarju čistijo in krasijo vasi Gabrno, Lahomšek,
Trojno in Ojstro.

Maše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 17.12., 3. adventna nedelja
7.00: živi in + farani
+ Terezija PLANKO in vsi +
9.00: + Janez, 54. obl., Julijana in Ivanka KRAJNC (Tovsto)
+ Zala ŠKORJA in dedek Ivan ŠKORJA
10.30: + Jurij in Engelberta OJSTERŠEK

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 18.12., sv. Vunibald, opat

7.30: + Anika VODIŠEK
+ Anton OJSTERŠEK (Tevče), starši in brat Janez
+ Silvester HRASTNIK, HRASTNIKOVI, MAJCNOVI
in KNEZOVI
18.00:+ Blaž LOKOŠEK
TOREK, 19.12., sv. Urban V., papež
18.00: živi in + iz družin FLORJANČIČ in KRAŠOVC
(Stopce)
+ Jožef CENTRIH, 15. obl.
vsi + MIKŠE in GREŠAK
SREDA, 20.12., sv. Vincencij Romano, duhovnik
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7.30: + Gregor LESKOVŠEK in vsi + v družini
+ Marjana PESJAK
18.00:+ Pavla KOZMUS
ČETRTEK, 21.12., sv. Peter Kanizij, duh., cerkv. uč.
9.30 Dom starejših Laško
18.00: + Anton DERNJAČ, 6. obl.
+ Ana KOLŠEK
+ Ana HRASTNIK
PETEK, 22.12., sv. Hunger, škof
7.30: + Angela DERMOTA

18.00: +Ante VESELIČ, 8 dan
+ Janez HABE
+ Vinko in Jože ŽELEZNIK
SOBOTA, 23.12., sv. Janez Kancij, duhovnik
kvatre
18.00: + iz družin ŽIKOVŠEK in ZEME
+ Avguštin ŽIKOVŠEK

Plamen luči miru
iz Betlehema

O DIAKONSKI SLUŽBI
-iz pridige z diakonskega posvečenjaIn ti, dragi Matic, danes vstopaš v diakonat, v to prvo
stopnjo, ki pa tudi ima dve smeri. Pri nas je diakonat
običajno stopnja na poti v duhovništvo. ... Je pa vse od
začetkov v Cerkvi prisoten tudi red diakonata, kot samostojna stalna služba in ga lahko prejmejo tudi za to primerno pripravljeni poročeni ali samski možje. V Cerkvi
v Sloveniji uspešno deluje že veliko stalnih diakonov,
ki so poročeni možje in očetje, pa poleg svoje civilne
službe opravljajo še diakonsko službo, in tudi med nami
z veseljem pozdravljamo 7 kandidatov, ki se v naši škofiji
pripravljajo na službo stalnega diakona.
In v čem je bistvo diakonske službe? V prvem berilu
smo brali, da so že apostoli izbrali sedem mož, med njimi
tudi diakona Štefana, prvega mučenca, ki so jih postavili
v diakonsko službo (prim. Apd 6,1-7). Takrat so tudi
določili nekatere pogoje, ki so potrebni za to službo.
Rečeno je bilo: diakon naj bo na dobrem glasu, poln Sv.
Duha in modrosti. Bistvo diakonske službe razodeva že
sama beseda »diakon«, ki je grškega izvora in pomeni
služabnik, strežnik, to se pravi človek, ki zna živeti
in se darovati za Kristusa in njegovo Cerkev, človek,
ki zna biti za druge, ki je z darovi Sv. Duha primerno
usposobljen, da pomaga škofu in zboru duhovnikov pri
strežbi bolnikom, ubogim in trpečim, pa tudi pri oznanjevanju božje besede in pri bogoslužnih opravilih. Tako
diakon v moči diakonskega posvečenja lahko krščuje,
deli sv. obhajilo pri maši in prinaša sv. obhajilo bolnikom
in umirajočim, vodi bogoslužja božje besede, oznanja
božjo besedo pri pridigi in katehezi, lahko tudi poroča,
vodi pogrebe, blagoslavlja osebe in stvari in seveda in
najprej veliko moli za božje ljudstvo in daje zgled lepega krščanskega življenja.
... zdaj bi ... še naglasili dve temeljni vrednoti in
razsežnosti, ki sta povezani s prejemom diakonskega
posvečenja: to je gojiti in ohranjati duha molitve in zvesto opravljati molitveno bogoslužje ter za tiste, ki bodo
postali duhovniki, sprejem celibata, neporočenosti in
popolne čistosti v znamenje nedeljene ljubezni in predanosti Kristusu in božjemu ljudstvu.
Obveznost molitvenega bogoslužja v resnici ni ob-

veznost, ampak dar, pomoč, navdih in nenehna spodbuda, duhovna hrana in motivacija za duhovno življenje,
odprtost vetju in darovom Sv. Duha, povezanost z njim, z
Jezusom Kristusom, ki edini daje moč in sijaj in smisel in
polnost vsemu duhovniškemu delu.
...obveznost celibata t. j. neoženjenost zaradi božjega
kraljestva. Vedno so se v Cerkvi in izven nje našli ljudje,
ki so menili, nekoč in danes, da bi se vsa problematika v
zvezi z duhovnimi poklici rešila, če bi se duhovniki lahko
poročili. Na prvi pogled se to lepo sliši, v resnici je pa velika zmota in prevara. Zakaj Katoliška in delno tudi Pravoslavna Cerkev vztraja pri idealu neporočenih duhovnikov?
Preprosto, zaradi podobnosti Kristusu, ki je kot pravi Bog
in pravi človek svoje odrešenjsko poslanstvo uresničeval
v samskem stanu; ne zato, ker bi podcenjeval družino, saj
se je rodil v družini in jo povzdignil v čast zakramenta
sv. zakona, ampak zaradi nedeljene službe in predanosti božjemu ljudstvu. Je pa res, da mora duhovnik imeti
močne družinske kreposti in zakonci, na drugi strani, tudi
kreposti zvestobe in čistosti, drugače so težave. Lahko se
med seboj dopolnjujemo in drug drugega podpiramo. Eno
je gotovo. Bogu posvečeno, samsko življenje je dar, kot
je tudi duhovništvo dar. Jezus je rekel: »Kdor more razumeti, naj razume« (Mt 19,12). Tudi Jezusovim učencem
ni bilo vse jasno, zato so ga vprašali: »Mi, ki smo vse zapustili, kaj bo naš delež? Pa jim je Jezus odgovoril: Prejeli
boste stokratno in v delež večno življenje... (prim. Mt 19,
27-30).
CERKEV IN ŽUPNIJA STA BOŽJA DRUŽINA
-Papež FrančišekPapež Frančišek je v eni od katehez priliko o izgubljenem
sinu postavil kot zgled, kot Božji načrt za človeštvo. »In
kakšen je ta Božji načrt?« si je zastavil vprašanje papež.
»Narediti iz vseh nas eno samo družino njegovih otrok,
kjer bo vsak čutil njegovo bližino in njegovo ljubezen,
čutil toplino Božje družine.« Cilj vsake župnije, tudi
naše, je po besedah papeža Frančiška skupnost vseh nas,
ki smo Božji otroci in se trudimo, da drug drugemu in
skupaj pomagamo čutiti nežnost Boga in Njegovo ljubezen. Toda idealu župnijske skupnosti, kot družine, ki
nam jo predstavlja papež, se bomo približali hitreje, če
bomo prvo sami pri sebi pomislili, kaj lahko v ta na-

men konkretno storimo, oz. popravimo. Cerkev je
družina, v kateri ljubimo in smo ljubljeni. Cerkev se
torej rodi »iz najvišjega dejanja ljubezni na križu, iz
Jezusove odprte strani, iz katere prihajata kri in voda,
simbola zakramentov evharistije in krsta. V Božji
družini, v Cerkvi, je življenjska limfa Božja ljubezen,
ki se konkretizira v ljubezni do njega in do drugih, do
vseh, brez razlikovanja in mere. Cerkev je družina, v
kateri ljubimo in smo ljubljeni.« In kdaj se Cerkev razodene? Ko dar Svetega Duha napolni srca apostolov
in jih spodbudi, da se podajo na pot ter oznanjajo evangelij in širjenja širijo Božjo ljubezen.
-predlogi za uresničenjeKako pa bi lahko prvo v domači družini še bolj okušali
Božjo bližino? Verjetno je samo molitev, ki je sicer
dobra in nujna, premalo! V zadnjih dneh adventa
lahko zato razmišljamo, kako smo odvisni od drugih
članov družine. Na koncu bomo videli, da drug drugega potrebujemo - mož ženo, žena moža, starši otroke,
otroci starše ... Povejmo to drug drugemu, zahvaljujmo se drug drugemu. Nasploh se potrudimo izboljšati
medsebojni pogovor, oz. ga sploh okrepiti. Da bomo
drug drugega (tudi sebe) bolj razumeli in slišali, nam
naj pomaga družinsko druženje ob adventnem vencu
- za kuhinjsko mizi, ali na kavču. Ob večerih do božiča
se lahko družina zbere, čim bolj naravno in neuradno
ter se pogovarja, se posluša, smeje ... Na kratko pa se
lahko ob koncu dneva ob prižganih svečah na adventem vencu v molitvi zahvalimo Bogu in družinskim
članom za vse dobro, kar smo prejeli. Morda se komu
za kakšno stvar tudi opravičimo, predvsem pa skupaj
prosimo Božje pomoči za naprej.
“PUSTIVA SE VNETI”
-poslanica ob Luči miru iz BetlehemaPred 27 leti so skavti prvič prinesli luč v Slovenijo pod
geslom »Mir je čas brez vojne«. Sporočilo je bilo takrat
predvsem odmevno in na mestu. Danes je to sporočilo
že tako daleč nazaj, da smo nanj morda že malo
pozabili.
Letošnja poslanica povzema pot Luči miru od Betlehema do vsakega posameznika. Začne se z omembo
(betlehemske) votline, ker se je rodil Jezus, ki ga sim-

