ponovljiva oseba, je nosilka neprecenljivega dostojanstva; človek je svoboden, je nosilec človekovih naravnih
pravic, ki mu ne smejo biti nikoli v nobenih okoliščinah
odvzete. Človek ima pravico do življenja, do vzgoje, dela,
pravičnega zaslužka, svobode mišljenja, varovanja, zaščite
skupnosti ne glede na to pred kakšnim družbenim izzivom
smo, ne glede na to kateremu političnemu toku pripadamo,
vedno moramo negovati in braniti človekovo dostojanstvo. K temu nas zavezuje sam Jezus Kristus, učlovečeni
Bog; odkar se je Bog učlovečil, ima vsako človeško
življenje presežno vrednost, začenši od najbolj ubogega, trpečega in odrinjenega. Jezus je v Mt 25,31-46,
ko opisuje vesoljno sodbo, dejal: »Kajti lačen sem bil in
ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem
bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan
sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.
Resnično, povem vam: kar koli ste storili enemu od teh
mojih najmlajših bratov, ste meni storili.« Kako lepó, kako
jasno tu Jezus spregovori o človekovem dostojanstvu:
meni ste storili, ko ste njemu storili; jaz sem bil v tistem, ki
je bil najbolj pomoči potreben. Torej Kristusov pečat dostojanstva je na vsakem človeku. In kristjani bomo to vedno
gledali, varovali to človekovo dostojanstvo. Seveda tam,
ko je najbolj ogroženo, najbolj ogroženo pa je seveda na
vse robovih družbe. Če gledamo samo življenjski rob, pred
rojstvom – problem splava, in ob koncu življenja – problem evtanazije.Tu ne smemo odstopati: človek je Kristusov
pečat, ta pečat dostojanstva ima od spočetja do naravne
smrti.

Šmarnice pri vaših znamenjih

Prejšnjo nedeljo je šmarnična pobožnost že potekala:
• pri Jajčnikovi kapelici v Stopcah ob 14. uri,
• pri Pušnikovi kapelici v Radobljah ob 17. uri,
• in pri Jenčičevi kapelici v Sp. Rečici ob 17. uri
V nedeljo, 20. 5. sta že znana dve srečanji: V Debru pri
Novakovi kapeli ob 16.uri in v Marija Gradcu ob Marijini kapelici z zvonikom ob 17. uri.Vabljeni tudi drugi, da
sporočite kdaj lahko pri vas pripravite šmarnice ter skupaj
z družino, sosedi in prijatelji prosite Marijo za varstvo in
pomoč.
V tednu od 22. do 26. maja je reden verouk.

Maše v prihodnjem tednu
BINKOŠTI, 20.5.
7.00: živi in + farani
9.00: + Viktorija ZUPANČIČ
10.30: prvoobhajanci, njihovi starši in botri
+ Zinka KOŠEC, obl.

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 21.5., Marija, Mati Cerkve

7.00: + Jože in Martina KLADNIK
10.30: Sv. Mihael: + Marjana PESJAK
19.00: + Zvonko PLAHUTA
TOREK, 22.5., sv. Marjeta Kasijska, redovnica
19.00: + Leopold in Neža VERDEV
za mir in zdravje v družini
SREDA, 23.5., sv. Evtihij, opat
7.30: + Frančiška VELIGOŠEK
19.00: + Antonija KOČAR

ČETRTEK, 24.5., sv. Marija, Pomočn. kristjanov
19.00: + starši Jože, Marija TUŠEK, sestra Helena in svak Lojze
HVALIČ
+ starši DEŽELAK, BEZGOVŠEK in teta Pavla
+ brat kapucin Franček HRASTNIK, obl.
PETEK, 25.5., sv. Urban I., papež
7.30 : + Ljudmila JURKOŠEK
19.00: + Justina BALOH, obl., mož Jože in vsi + BALOH
+ Antonja in Cilka LUBEJ
SOBOTA, 26.5., sv. Filip Neri, duhovnik
kvatre
19.00: + Martin KAJTNA, 21. obl.
+ Elica PEŠEC, vsi živi in + rodbine PEŠEC
SVETA TROJICA, 27.5.
krstna nedelja
7.00: živi in + farani
+ Ivanka KRAJNC, 9. obl. (Tovsto)
9.00: + Karolina JAKOPIČ, 18. obl., in mož Martin
10.30: + Blaž SENICA in žrtve v Hud Jami
+ Stanislava, Marjan, Anton ŠTRAUS in
Helena PODBEVŠEK
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Pridi ljubi Jezus!

Pridi Sveti Duh!

“Jaz sem živi kruh!”
“Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj.”
(Jn 6,51)

Praznični dan za župnijo, letošnje prvoobhajance, njihove starše, botre in za vse, ki smo se z letošnjimi
prvoobhajanci pripravljali na zakrament sprave in zakrament prejema svetega Rešnjega Telesa - prvo sveto
obhajilo.
Veselimo se z letošnjimi 28-imi prvoobhajanci in želimo,
da bi jim ta dan ostal res v veličastnem spominu za vse
življenje. Posebej jih priporočam v molitev:
BELEJ Anže
PLAHUTAAndraž
COKAN Lan
REZEC Matic
DEGEN Matic
SLAPŠAK Lan
GRADIČ Klara
SLAPŠAK Matic
GUČEK Neli Ela
SLAPŠAK Neža
HERMAN Maša
ŠKORJA Urban
JAKOPIČ Lina
TERBOVC Janez
KAČIČ Gašper
TERGLAV Gal
KAJTNA Alja
TOVORNIK Aneja
KAJTNA POŽENEL Zala
ZALOKAR Teja
LESKOŠEK Miha
ZEME Ana
LONČAR Benjamin
ZEMLJAK Nina
OJSTERŠEK Jaka
ZUPANC Bine
PINTER Jakob
LESKOVAR Domen
Pred dnevi, bilo je 15. maja, je želela duhovni pogovor neka
gospa, ki ni bila iz laške župnije. Med pogovorom, ko je ozavestila, da smo 15. maja, se je radostno nasmejala in rekla:
“O danes pa je dan, ko sem bila pred 30-imi leti pri prvem
svetem obhajilu. Vsako leto se spomnim tega datuma, saj
me nanj veže toliko spominov.” Po tihem sem izračunal tudi
jaz, koliko let je že minilo od mojega dne. Pred pisanjem teh
vrstic sem šel iskat fotografijo, če morda najdem datum svojega prvega svetega obhajila.. Pobrskal sem tudi po slikovnem župnijskem arhivu laške župnije in se ustavil ob dveh
fotografijah, ki so nastale s prvoobhajankami in prvoobhajanci izpred 50 let, dne 30. 6. 1968. Začel sem preštevati
obraze in jih naštel kar 78. Po izgledih sodeč je kar nekaj
obrazov dedkov in babic tem, ki bodo danes prejeli prvo
sveto obhajilo. Med obema skupinama pa je v talarju močna
postava kateheta, ki
je na zadnji strani
slike s tipkaraskim
strojem natipkal:

Pridi Sveti Duh in nas razsvetli,
da si bomo upali biti kristjani tudi v družbi nevernih
sodelavcev in nasprotnikov Cerkve!
Nadaljujemo z razmišljanjem p. B. Cestnika, o temi
Kristjan v družbi
Kristjani smo v svetu, pa nismo čisto od sveta. Potrebno
se je držati velikih načel družbenega nauka Cerkve, ki o
vsem tem daje napotke.
Družbeni nauk Cerkve je velika pridobitev dvajsetega
stoletja; tudi prej je Cerkev spregovorila o družbi na
tak ali drugačen način, ampak načrtno, poglobljeno je
začela od leta 1891 z Leonom XIII., z njegovo prvo socialno okrožnico, in se nadaljuje vse od danes, do zadnje
družbene okrožnice, ki jo je napisal papež Frančišek o varovanju stvarstva, Laudato si. To je tako bogata dediščina
in zdaj je to zbrana tudi v Kompendiju družbenega nauka
Cerkve. Kristjani imamo rudnik tako rekoč pod svojimi
nogami in vedno znova se lahko iz njega učimo, iz njega
črpamo, kopljemo bogato, zlato rudo za naše delovanje
v družbi.
In če pogledamo v čas starega Rima, sta družba in
država kristjanom dodelila vlogo nelegitimne religije,
ves čas so bili izpostavljeni preganjanju, kljub temu so
se trudili biti dobri državljani. Če niso mogli sodelovati
v visoki politiki, so pa družbo spreminjali od spodaj, na
ravni soseščine, z zglednim življenjem in dobrimi deli.
Torej kristjan tudi takrat, ko je bila družba proti njemu,
ni bil proti družbi. Niso sovražili rimskega cesarstva,
čeprav so bili zelo kritični, in ko ga je bilo treba braniti,
tudi v vojaškem smislu, so se vključevali v legije in to še
v času preganjanj – kristjani so že bili v rimskih legijah,
ker vojaške službe niso videli v nasprotju s svojo vero,
čeprav jih je cesarstvo, kateremu so služili, tudi preganjalo. Torej mi smo zelo državotvorna vera. In zanimivo,
že od cesarja Marka Avrelija naprej so potem v kristjanih prepoznali njihovo državotvornost in so jih začeli
počasi spuščati više po družbeni lestvici.
V srednjem veku je bilo samoumevno, da so vsi kristjani, seveda so tudi vsi politiki bili kristjani; kristjanu je
bilo naloženo, naj dobro vrši svoje stanovske dolžnosti
in vsa družba bo dobro delovala – po načelu: kralj naj bo
dober, svobodnjak naj bo dober svobodnjak, obrtnik naj

bo dober obrtnik, tlačan dober tlačan.
V novem veku imamo dva velika pojava, po eni strani nastop demokracij, po drugi nastop totalitarizmov,
kot sta fašizem in komunizem. V obeh primerih se
družbena vloga kristjanov spremeni: v demokraciji
ni več samoumevno, da je vodilo družbe evangelij. V
demokratični družbi se moramo tudi s tem sprijazniti:
da je krščanstvo lahko spet manjšinska družbena smer
z omejenim družbenim vplivom. Tako je bila v antiki,
v drugačnih razmerah, tako je zdaj v marsikateri demokraciji, in ne smemo objokovati tistih časov, ko smo
bili kristjani glavna družbena smer. Ampak v novem
veku se zgodi tudi fašizem in komunizem in pride
do poganskega zavračanja krščanstva, kmalu tudi do
hudega preganjanja kristjanov. To je nekako na hitro
povedano zgodba kristjana skozi dva tisočletja v odnosu do družbe.
V sodobnosti vsi stavimo na demokracijo in človekove
pravice, toda tako eno kot drugo si različno razlagamo; prihaja do zmed, ko več ne vemo, kaj je prav, kaj
narobe. Če tako rečemo, ne vemo več, kje je sever, kje
je jug, kdaj je zima, kdaj poletje oziroma kaj je moški in
kaj ženska, kaj je živo bitje in kaj mrtva snov. Kristjani
smo zato v sodobni demokraciji, ko uživamo versko
svobodo, poklicani da ne zaspimo, poklicani smo, da zavzamemo jasna stališča ter oblikujemo jasno družbeno
misel in akcijo. Torej čeprav smo v demokraciji, čeprav
smo v družbi blagostanja, ko se zdi, da neke revščine
več ne bo, da nekega hudega totalitarnega režima, ki bi
nas preganjal, več ne bo, ne smemo spati. Naša vloga
je nenadomestljiva. V veliko pomoč pri tem nam je
družbeni nauk Cerkve, vsak kristjan bi moral na pamet
vedeti štiri njegova načela, ne glede na to pred kakšnim
izzivom se znajde, ne glede na to v katero politično
stranko spada, v kateri družbeno politični tok. Vedno
se kristjan mora držati teh načel: načelo človekovega
dostojanstva, načelo skupnega dobrega, načelo subsidiarnosti ali podpornosti ter načelo solidarnosti.
Načelo človekovega dostojanstva
To načelo je najbolj preprosto in najbolj razvidno
načelo seveda: človek je oseba, je edinstvena in ne-

