2. POSTNA NEDELJA , 25.2.

7.00: živi in + farani
9.00: + Marija GOTER, obl., Franc ter Karli KLEZIN
+ Avguštin ŽIKOVŠEK
10.30: + Martin MLAKAR, MLAKARJEVI in KOLARJEVI
+ Marija PUH, obl., in mož Franc

MOLITI + DELITI + LJUBITI = POSTNI ČAS
Letošnja postna spodbuda nas vabi, da si vzamemo čas. Izdelajmo si načrt, ki nas bo vodil skozi vsa postna dogajanja
v naši župniji, da bomo kos odpovedim, molitvam in dobrim delom, ki nas bodo vodila po poti Jezusovega trpljenja
vse do vstajenskega jutra.
Ob postnih petkih se začenjajo pobožnosti KRIŽEVEGA
POTA. Vabljeni, da skupaj z Jezusom nosimo svoj križ na
goro in se pridružujemo njegovi bolečini. Ne pozabimo na
Šmihel in Hum.
Torkove POSTNE KATEHEZE nas bodo poučile o
duhovnih delih usmiljenja, tudi tokrat iz ust gospoda Mateja
Pirnata.
Velik teden nas vabi k obredom VELIKONOČNEGA
TRIDNEVJA. Bogate vsebine teh dni ne smemo zamuditi,
če želimo v polnosti doživeti praznovanjeVelike noči.
Vsi poudarki so usmerjeni v BITI SKUPAJ. V ta namen
smo pri Karitas pripravili POSTNI SVEČNIK, ( ki bo na
voljo) z namenom, da se pri mizi ob prižgani sveči, pri molitvi in jedi združuje vsa družina.
ŽK LAŠKO tudi letos za uboge in pomoči potrebne v
postnem času zbira HRANO IN HIGIENSKE ARTIKLE.
Seznanjamo vas, da Škofijska karitas Celje v Makedoniji
letno pomaga 600 revnim družinam s paketi hrane, plenic in
šolskimi potrebščinami. Podpira tudi nakup živil za dnevni
obrok 500 ljudi v ljudski kuhinji v Skopju. Tudi do tja sega
vaša dobrota. Dobrodošel vaš DENARNI POSTNI DAR.
Vse darove zbiramo v Antonovi kapeli.
Naša vsakoletna skrb so tudi OLJČNE VEJICE za cvetno nedeljo, ki bodo na voljo v zameno za prostovoljni prispevek.
Hvala vsem, ki se boste tudi letos pridružili vabilu in boste
molitev namenili skupnemu delu v Gospodovem vinogradu za varovanje in rast Božjega kraljestva v ubogih med
nami in morda k temu nagovorili še koga.
(DC Župnijska Karitas Laško).

Maše v prihodnjem tednu
1. POSTNA NEDELJA, 18.2. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + zlatomašnik Ciril BERGLEZ
+ Frančiška MLAKAR, obl., in rodbina
10.30: + Marko POŽLEP
+ Avguštin KRAJNC, 20. obl., sinova in starši KRAJNC

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 19.2., sv. Konrad iz Piacenze, spokornik

7.30: + Marija KLEPEJ, 6. obl., tete: Micka (Velenje), dve Ani in
družina TAVČAR
+ Ante VESELIČ
+ Rozalija ALIF
TOREK, 20.2., sv. Sadot in drugi perzijski muč.
18.00: za uspeh na maturi
+ Gabrijela NOVAK, osm.
+ Agica ZUPANC

18. februar 2018, leto 10, št.: 08

SREDA, 21.2., sv. Peter Damiani, škof, cerkv. uč.
7.30: + Janez KUMER
+ Zvonko PLAHUTA
+ Frančiška JURGL
ČETRTEK, 22.2., Sedež sv. apostola Petra
9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Franc KRAMPUŠEK in Ignac TEPEŽ
+ Mihael, Marija (obl.) ZUPANC
+ Karolina BELEJ
18.30: srečanje Alfa - 7
PETEK, 23.2., + sv. Polikarp, škof, mučenec
7.30: + Marija GLUŠIČ, Avguštin in Martin
18.00: + Marija KRAŠOVC, osm.
+ Ana HRASTNIK
SOBOTA, 24.2., sv. Matija, apostol
kvatre
18.00: + Anton GRGURIČ, 10. obl.
+ Albina ŠRAML

...... našel sem ovco, ki se je
izgubila.

Vstopimo v postni čas najprej s povabilom, da preletimo
duhovna in telesna dela usmiljenja, ter si skušajmo odgovoriti,
kaj nam to pomeni:
Telesna dela usmiljenja:
1. lačne nasičevati,
2. žejne napajati,
3. popotnike sprejemati,
4. nage oblačiti,
5. bolnike obiskovati,
6. jetnike reševati,
7. mrliče pokopavati.
Duhovna dela usmiljenja:
1. grešnike svariti,
2. nevedne učiti,
3. dvomljivcem prav svetovati,
4. žalostne tolažiti,
5. krivico voljno prenašati,
6. žaljivcem iz srca odpustiti,
7. za žive in mrtve Boga prositi.
Morda se nam odpre še kakšno obzorje, če prisluhnemo
povzetku zaključnega dela prve kateheze, ki smo jo v laškem
župnišču poslušali na pepelnično sredo po večerni maši. Kot
že več let nam je svoje misli razgrinjal Matej Pirnat, tajnik
Škofijske Karitas Celje.
Letošnje teme povezujejo duhovna dela usmiljenja v povezavi
z mislimi Jeana Vanierja in pasijonom po Janezu.
Jean Vanier: »Naša sužnost ni v tem, da smo ubogi, marveč v
tem, da hočemo biti gospodarji. Goljufamo, ker si ne upamo
biti ubogi.« – Za izpraševanje vesti: Koliko drugim pustimo,
da so ubogi?! Kolikokrat bežimo od ubogih? Kolikokrat jih
zapustimo, ko se pokaže njihova krhkost, ranljivost, bolezen,
nesposobnost? To je dvosmerna cesta: po eni strani, da si sami
upamo biti ranljivi, krhki, nemočni, in da po drugi strani tudi
druge upamo sprejemati v njihovi ranljivosti, krhkosti, nemoči.
Najtežje je začeti v domači hiši: otrok je ubog tam, kjer tega jaz
ne morem sprejeti, ko otrok hoče biti drugačen od tega, kar si
jaz predstavljam, da mora biti, npr. otrok noče igrati klavirja,
čeprav sem si to vedno želel …

Pasijon: Po Jezusovih besedah : »Jaz sem«, popadajo po tleh.
Stopijo nazaj in popadajo po tleh – lat. cecidérunt in terram –
so padli v prah – smo spet pri Adamu: »Prah si in v prah se
povrneš« Prah si pomeni, greva od tam, kjer sva začela: iz prahu sem te naredil, ti dal dih življenja, šel si po svoje, greva od
začetka naprej, iz tega prahu greva na novo. Vrnitev v prah
je izraz naklonjenosti. – Bojimo se vrniti na začetek, priznati, da nekaj ni šlo v redu. To ni »cagavost« - priti do sredine
in pustiti, je tisto novo, ko si upam na novo začeti iz globine,
iz bistva, kjer sem, iz golega, kot sem prišel na svet (nebogljen
in krhek) To je ponižnost, priznati: potrebujem te, ne (z)morem
sam: moram iti v bolnišnico, potrebujem zdravljenje, moram
jesti tablete, nič ni hudega, če hodim s hojco po cesti). Sprejeti
pomoč je začetek tega: »Prah si n v prah se povrneš«. In to je
včasih najtežje – pustiti, da mi drugi pomagajo.
Pasijon: Na začetku gre hudič v Juda in Juda gre ven – tukaj ni
boja med hudičem in Bogom. Že na začetku, preden se sploh kaj
začne, hudič nima nobenih možnosti: Jezus samo reče besedo
in vsi padejo na tla: zlo je takoj premagano; zlo ne »stoji na
lastnih nogah«! Čeprav jih je 150 proti enemu, nič ne pomaga.
Čeprav zlo navleče toliko orožja, nima zadnje besede, na koncu
ima zadnjo besede Jezus: »Jaz sem.« Jaz sem svet premagal (Jn
16,33b).
Sin se prostovoljno preda: »V svojem besu so ga iskali, da bi
ga umorili, vendar je tudi on takrat, ko se je predal v smrt, iskal
nas« (Sv. Janez Krizostom - Zlatousti). Tistih 150 pridrvi, da bi
ga iskali, našli in ubili. On pa stopi ven; ve, da bo umrl. Ven ne
stopi zato, ker bi bil mazohist, temveč zato, da bi nas rešil, ker
išče nas. – Janezovski paradoks: oni iščejo njega, a v resnici on
najde njih. Ni tako nepomembno, da Vzhodna Cerkev močno
časti ime vojaka, ki mu je s sulico prebodel stran (Longinus), da pozna tudi ime desnega razbojnika (Dizma) – oba
častimo kot svetnika! Prav tako pozna ime stotnika, ki se je ob
Jezusovi smrti spreobrnil; izjavil je: »Zares, ta človek je bil Božji
Sin«. (Mr 15,39b) Znotraj tega zla in nasilja Jezus najde nekaj
ljudi, ki jih reši in postanejo svetniki.
Jean Vanier: »Človeški način je, da skušamo lesti vedno više in
više po lestvici, kar se da visoko, človeška težnja je zmagati, pridobiti moč, oblast, bogastvo, vladati, a Božji način je nasproten:

da se ponižamo, se spustimo kar se da nizko in se približamo
najbolj revnim, najbolj majhnim in skupaj z njimi vstanemo v
novo človeštvo, ki nikogar ne pušča zadaj, nikogar ne pozabi,
nikogar ne zavrne.«
Po zadnji večerji je odšel Jezus s svojimi učenci čez Cedronsko dolino, kjer je bil vrt, v katerega je šel, sam in njegovi
učenci. - spuščajoči se Jezus, ki gre skozi umazani potok
Cedron do nas; ta Jezus ne želi ostati nekje zgoraj, temveč
pride v naše človeško blato. Ko se lotevam duhovnih del
usmiljenja, moram imeti pred očmi svojo lastno grešnost,
lastne dvome, lastno nevednost in to sprejeti. Najprej učiti
sebe, se dati poučiti. Najprej sebe svariti in se dati posvariti. Najprej dovoliti drugim, da tudi oni meni odpustijo
krivice, ki jim jih povzročam, kar nujno pomeni, da jih
moram tudi priznati. Po drugi strani ne smemo dopustiti, da
nas vse to spoznanje o ubogem tujcu o katerem govori Jung,
ne zamaje tako, da ga postavimo pred vrata ali da obupamo
nad življenjem (samomor) , marveč da nas Jezus znotraj pasijona spomni: njega so prvega vzeli, prvi, ki jim je bil izročen
tako kot kruh, so bili nasilni vojaki. Pri njih je začel, čeprav je
pri njih našel le stotnika in Longina, a je vredno.… Pomeni,
da bo prišel samo za mene, in bo vredno.
Ob koncu predavanja je bila Matejeva misel, primerna na
začetku postnega časa, vzeta iz Jungovega pisma globokoverni ženski: »V vseh nas živi tujec in gre za to, da ga ne
postavimo pred vrata.«
Značilno za laške oltarje v
križevi kapeli je, da sta med kipi
upodobljena desni razbojnik
Dizma in vojak Longin, ki je
s sulico prebodel stran. Ta dva
svetnika, ki sta duhovno močno
nagovarjala naše prednike, sta
nam lahko v pomoč, da tudi
sami z večjo sprejetostjo samega
sebe začnemo ta postni čas. Dizma goduje 25. marca in ga zato
malokdaj omenjamo. Njegova
upodobitev je zelo zanimiva..

