TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2017/18

Maše v prihodnjem tednu

Sadovi lanske 2016/17 Trikraljevske akcije so
naslednji: skupaj v celi Sloveniji se je zbralo
334.932,00 evrov, ki so jih namenili slovenskim
misijonarjem: na Madagaskarju, na Salomonovih
otokih, v Ukrajini, Borundiju, Ugandi in Albaniji.
Letošnje leto pa bodo sredstva akcije namenjena
misijonarjem: v Albaniji, Ukrajini, Braziliji, Zambiji, Slonokoščeni obali, Ugandi, Madagaskarju in
na Malaviju.

4. NEDELJA MED LETOM, 28.1.

Letos je že 23. leto, odkar v župniji Laško sodelujemo v Trikraljevski akciji. Z veseljem smo se
podali na pot po župniji Laško. Prijetno je bilo ljudem prinašati veselo oznanilo, da se nam je rodil
Božji Sin. Prišel je čisto mirno, a spreminja naša
življenja.

TOREK, 30.1., sv. Martina, mučenka
18.00: + Slavica, Franc ŠON in + NOVAKOVI
+ Stane ŠRAML

Zbirali smo sredstva za slovenske misijonarje, ki
delujejo po svetu in potrebujejo našo pomoč. V
Laškem smo zbrali za pomoč slovenskim misijonarjem 3.160,00 evrov.
Hvala vam, dobri ljudje, ki nas sprejmete z odprtimi rokami in vedno znova pomagate, da lahko
slovenski misijonarji naredijo ljudem boljši jutri.
Naj blagoslovi vas vse Gospod, naj bo srečna vaša
pot, naj vas mir in pa veselje, skozi novo leto 2018
pelje.
Zaključimo z mislijo Phila Bosmansa: »Začni
vsako jutro s prijaznim obrazom. Delo te ne bo
tako utrujalo, lahko boš bolj užival v lepih plateh
življenja. Za soljudi je vesel obraz, vsak dan nov
sončni žarek.«
Družina Hrastnik iz Reke nad Laškim
Zahvala za krašenje v januarju vasem Gabrno,
Lahomšek, Trojno in Ojstro. V februarju čistijo
in krasijo vasi Marija Gradec, Modrič, Plazovje
in Radoblje.

MARTINOVA LILIJA

7.00: živi in + farani
9.00: + Elizabeta in Jože PUŠNIK
Bogu in Materi Božji v zahvalo za 89. godovni dan
10.30: + Jože MEHLE, 30. obl (Reka)
+ Pavel MASTNAK, 6. obl., in Hermina
PONEDELJEK, 29.1., sv. Valerij, škof

7.30: + Adolf ZALOKAR, 1. obl.
+ Janez KUMER

SREDA, 31.1., sv. Janez Bosco, duh., ustanovit. salezijancev
7.30: + Justina STARC, 30. dan
+ Karolina DEŽELAK, 30. dan (Zirih)
ČETRTEK, 1.2., sv. Brigita Irska, opatinja
18.00: + Janez HABE
+ Ana KOLŠEK
18.30: srečanje Alfa - 4
PETEK, 2.2., JEZUSOVO DAROVANJE

7.00: + Marjana PESJAK
10.30: + Ana HRASTNIK, Avguštin, obl. in sorodniki

18.00: + Ivan OZIMEK, 8. dan
pri sveti maši bo blagoslov sveč

SOBOTA, 3.2., sv. Blaž., škof, mučenec
18.00: + Blaž LOKOŠEK
+ Ana LUKEŽ
pri sveti maši bomo delili blagoslov sv. Blaža
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
5. NEDELJA MED LETOM, 4.2.

7.00: živi in + farani
9.00: + starši, bratje BRLOGAR, Ivan GOLUB
+ Zdenka ZUPANC, 19. obl.
10.30: + Anton MEDVEŠEK in vsi iz družine MEDVEŠEK
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Jaslice pospravljamo
Ne bom začel s tolikokrat znano mislijo, kako
naglo teče čas in spet je na vrsti pospravljanje božičnega vzdušja v cerkvi. Z vami se želim
sprehoditi po betlehemskih poljnah laških jaslic
in z vsem, kar smo ob njih doživljali vzpodbudnega za rast v veri, v minulem božičnem času.
Vsakoletno
postavljanje
jaslic prinaša ustvarjalcem
največ veselja. Letošnje ustvarjalce jaslic je še posebej
združevala kulisa Laškega s
pogledom s Huma, ožarjena
z mavrico. Prispodoba zaveze nas je vodila v medgeneracijsko sodelovanje, ki
se je prepletalo kot ograja,
spletena na prav poseben
način, ki je zaokrožala podobo izvoljenega ljudstva.
Upodobljeni kipi laških jaslic predvidevajo, da
imamo ob prazniku rojstva Novorojenega v jaslicah, ko pa pridejo počastit Jezusa Modri, ga Marija drži v naročju.
Če med tistimi, ki
so prišli počastit Jezusa prepoznamo še
starčka Simeona, lahko v novi postavitvi prepoznamo tudi
praznik Jezusovega
darovanja v templju
- svečnica. Te postavitve morda nismo
vajeni in si starčka
Simeona predstavljamo zgolj kot pastirja.
V potezah starčka, ki
si je odkril klobuk in

se ozrl kvišku, ko se Jezus z dvignjenimi ročicami
steguje k njemu, pa prav lahko spoznamo tiste velike besede moža, ki ob tem otroku, ko ga bo sprejel v naročje, vzklikne velike besede predanosti in
opravljene svoje življenjske naloge: »Gospodar,
zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v
v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo
pripravil pred obličjem vseh ljudstev:
luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega
ljudstva.«(Lk 2, 29-32)
Ta pogovor starčka Simeona z nebeškim Očetom,
ki ga imenuje “Gospodar” bi rad še posebej utrdil v
zavesti minljivosti življenja, ki ga začutimo, če nas
božja darežljivost in način odrešenja človeštva prevzame do te mere, da zmoremo na kolenih tudi mi
polagati svoje obračune z Bogom. Ker se to ravno
prekriva z nedeljo Svetega pisma 28. januarja pod
geslom Z Bogom v družini. »Kakor je svet ta, ki vas
je poklical, bodite tudi sami sveti« (1 Pt 1,15) pa je
geslo letošnje nedelje Svetega pisma. Morda nas bo
navdihnilo, da bomo tudi drugače radi vzeli v roke
Sveto pismo in ga ob branju doživljali kot pogovor
s Stvarnikom.
V tem času, ko se toliko dogodkov okrog jaslic veže
s spomini na jaslice v naših družinah in v svetišču,
se hkrati zavemo enkratnosti sedanejga trenutka; če
smo se ob njih toliko ustavili, da smo poglobili ljubezen do Njega, ki vstopa v človeško majhnost, da
bi tudi mi postali njegovi prijatelji. Pospraviti jaslice
ne pomeni pozabiti na to vsebino za deset mesecev,
ampak jo na nek način shraniti v svoje srce, da bo
lahko skozi leto obrodila sadove. Vera teh, ki so v
otroku, rojenem v hlevu, osvetljenem z zvezdo repatico, ožarjenem z izpovedjo starčka Simeona in
zahvalo prerokinje Ane, prepoznali Boga, tudi nas
pritegne in navdušuje. Zapeta “Gloria in excelsis
Deo”, angelskega petja naj tudi v nas napravi prostor za zahvalo, ki jo želimo izraziti Stvarniku, na
toliko možnih načinov.

»Strmeli so nad Njegovim naukom«
- Naj Jezus po Svetem pismu prevzame tudi nas!
V evangeljskem odlomku (Mr 1,21-28) tokratne
nedelje nam evangelist Marko pred oči naslika
kafarnaumsko shodnico – judovski kraj za molitev in skupno prebiranje Božje besede – in v njej
Jezusa, ki zbrane uči. Zbrani so bili nad Jezusom
navdušeni. Marko ne napiše kaj točno je Jezus
razlagal, preberemo lahko le odziv zbranih, ki so
osuplo, molče in presenečeno poslušali Jezusove
besede. Vso začudenje v shodnici pa je še dodatno popestril obseden človek z nečistim duhom.
Nečistost je bila za jude znamenje prisotnosti
hudih, zlih duhov, ki so z grehom, ali z bolezenskim madežem želeli odtujiti Izraelca od Božje
navzočnosti, odnosa z Gospodom in Njegove
prisotnosti. Jezus je po učenju konkretno pomagal
temu obsedenemu človeku, ko je hudemu duhu
v njem zapovedal, da utihne in zapusti ubogega
človeka. Moč osvoboditve od hudih duhov ima le
On – Bog. Prav tako, kot so začudeno strmeli nad
Jezusom zbrani Izraelci v shodnici, lahko nad Jezusom danes ostrmimo mi, če le hočemo. Jezusa
neposredno ne bomo videli, a na poseben način
se lahko z Njim srečamo tudi v Božji besedi, kjer
je na duhoven način prisoten. Zato prebirajmo
Božjo besedo! NAMIG – lahko poiščemo kakšen
za nas osebno nagovarjajoč stavek iz Svetega pisma in si ga shranimo v telefon, na ozadje namizja
našega računalnika, ali izpišemo na papir … in
ga shranimo ali postavimo na vidno mesto, od
koder bo spodbujal in krepil našo vero, da je Jezus »Sveti, Božji!« Posledično pa naj konkretni
stavki Svetega pisma v nas povečujejo veselje in
začudenje nad Njim, ki po sveti spovedi še vedno
lahko ukazuje slabemu v nas, da nas zapusti in
tako omogoči, da v nas prevladuje Dobro.

