6. NED. MED L., 11.2. sv. Lurška MB, svet. dan boln.

7.00: živi in + farani
+ HRASTNIKOVI, MAJCNOVI, KNEZOVI in Pavla
MLAKAR
9.00: + Franc KLEZIN, obl., in Rozalija
+ Jožef, obl., in Amalija SENICA
10.30: + Franja BENEDEK, obl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tednu od 06. do 10. februarja je reden verouk.
jska je sv. Blaža in druge kristjane najprej nasilno zaprla v zapor,
nato pa sv. Blaža pri živem telesu mučila in ga na koncu obglavila.
Legenda iz časa, ko je bil sv. Blaž v zaporu govori, da je pred Blaža
padla vdova in ga prosila, naj njenega sina edinca, ki se mu je v
grlu zataknila ribja kost, reši gotove smrti. Sveti Blaž je nekoliko
pomolil, dečka blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil materi. In to
je razlog, da je sv. Blaž zavetnik grla in vratu ter tudi »muzikantov«, zdravnikov, trgovcev z volno, čevljarjev, krojačev, mavčarjev,
tkalcev; domačih živali in konj; je tudi priprošnjik za dobro opravljeno spoved in je eden od štirinajstih priprošnjikov v stiski …
Okoli svetnikove osebnosti je nastalo več običajev, najbolj znan
je t. i. Blažev blagoslov. Blagoslov je neke vrste molitev, s katero
Cerkev prav posebno moli za svoje vernike. Beseda blagoslov, ki
izhaja iz staroslovanskega jezika
v dobesednem prevodu pomeni
»govoriti dobro, blago besedo«.
Tako imajo tudi »blage besede«
Blaževega blagoslova moč iz
njene molitve in našega pobožnega
prejemanja, prejemanja z vero.
Zato je neupravičeno vsako posmehovanje, ki ga izražajo besede:
»Koristi toliko kot blažev žegen.«
Sv. Blaž naj bi ves čas med nepredstavljivim mučenjem molil k Jezusu in branil svojo vero. In prav v
tem je lahko zgled za nas – da se tudi mi zatekamo v molitev, tudi, ko
bo najtežje. Molitev, pogovor z Bogom, nam bo dala moči za pravo
ravnanje. Molimo čim večkrat tako, da bo vsebina molitve zares
klepet z Bogom, povejmo mu vse, prosimo pa ga predvsem za moč
in navdih, da bi stvari prenovili mi sami. Bog nam namreč zaupa in
nam daje svobodo, zato ne bi bilo pravično, da bi On le izpolnjeval
naše zahteve in prošnje, temveč si želi skupnega sodelovanja.

Maše v prihodnjem tednu

5. NEDELJA MED LETOM, 4.2.

MARTINOVA LILIJA

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
PONEDELJEK, 5.2., sv. Agata, devica, mučenka

7.30: + Janez PUŠNIK
+ Anika VODIŠEK
+ Ivan BELEJ; ob 14.30 sv. maša, ob 15.00 pogreb
TOREK, 6.2., sv. Pavel Miki, duh. in drugi japonski muč.
18.00: + Ana, Rafael FRECE, Jože, Jožefa CENTA,
Jože in Martina VIDEC
+ Janko CVETEK
+ Vera KOVAČ, 30. dan
SREDA, 7.2., sv. Nivard, redovnik
7.30: + Ivan DEŽELAK, obl., in vsi + iz družine DEŽELAK
+ Peter HRASTELJ
ČETRTEK, 8.2., sv. Hieronim Emiliani, red. ust.; Prešer..d..

18.00: + Blaž LOKOŠEK, 1. obl.
+ Martin ŠKOBERNE, 2. obl.
+ Franc, starši PAVŠEK, brat Vlado in setra Marija

18.30: srečanje Alfa - 5
PETEK, 9.2., sv. Apolonija, devica, mučenka
7.30: + Marija KOVAČ, 8. dan
18.00: + POTEKOVI in Veronika VESENJAK
+ Frančiška VELIGOŠEK
SOBOTA, 10.2., .sv. Sholastika, devica, redov.
18.00: + Jože SLAPŠAK, starši, Marjana VIDEC in
Franci PETEK
+ Rozalija ALIF, 30. dan

04. februar 2018, leto 10 št.: 06
Ne obstaja veliko rastlin,
še posebej ne trajnih, ki
bi cvetele v zimskem
času. Črni teloh je eden
izmed redkih, katerega
snežno beli cvetovi nas
razveseljujejo pozimi.
Ponekod se ga je zato
prijelo ime snežna roža.
Ker marsikdaj, ko so zime mile, zacveti v decembru še pred
božičem, ga imenujejo tudi božična roža. Laško svetišče pa
krasi kot spomin na pospravljene jaslice. Postavljen v skrbno
pletene košare nas spominja na marljive roke, zeleni mah pa
še na pokrajine, ki so nam
približale betlehemske poljane.
Sobotno pospravljanje svetišča
je bilo zelo prijetno. Marljive
roke postavljalcev jaslic in ustvarjalna skupina iz Radobelj,
ki je okrasila svetišče, ... vsi so
se res potrudili.. Dobro sodelovanje je najlepši okras in
razpoznavno znamenje, da se
trudimo biti Gospodovi učenci.
Hvala za lep zgled..

Svečnica, slovo od jaslic in prošnja za zdravje
Letos smo obhajali praznik svečnice na prvi petek, ko
je hkrati tudi obisk bolnih in ostarelih. Tokrat so snežne
padavine omogočile, da človek ubere marsikatero pot
peš. Kako lepo je otresti sneg s čevljev, na hišnem pragu, stopati v toplo zakurjen prostor in doživeti sprejem
pričakujočih. Ganljivo je potrkati na vrata, ko do ušes
že prihajajo glasovi starejšega zakonskega para, ki na
glas prebira njun dnevnik, zapisan izpred nekaj let. Pomenljivo je prižgati svečko, blagoslovljeno na današnji
dan, v srcu pa izreči zahvalo, da smo spet dočakali
svečnico. In ko še drugje slišiš, kako je njihova mama
na grob nosila blgoslovljeno svečko na grob svojih
staršev,jo tam prižgala, zmolila, nato pa jo ugasnila in
spet ponesla domov, za prihodnji obisk na grobu. V teh
dejanjih lahko beremo veliko skromnost, varčnost, tudi
pomanjkanje ali pa neprecenljivo ekološko zavest, z edinim pravim vedenjem simbolnega pomena prižiganja
sveč na grobove. Če bi te množice prižganih svečk na
grobovih pričale o tolikšni molitvi, kako zelo veren in
pobožen narod bi bili. In vendar, naj vam predstavim
lep zapis razmišljanja o sveči z interneta, zapis z bloga:
Šepet med nama:
Misli, ki se pletejo, ko svečka le “brli” ...
Predlani, ali pa še kako leto prej, nam je Miklavž prinesel svečke z imeni. Vsakemu svojo. Od takrat se svečke ob
procesijah, pa tudi ob svečnici, ne iščejo več. Nobenih menjav. Vsak svojo, ne glede na zunanjost, pa čeprav se na njej
pozna sled trenutkov neredoljubnosti tistega, katerega črke
sestavljajo nje ime ...
Svečke so kot ljudje ...
Čeprav na zunaj zelo podobne in brez opaznih razlik, se
“obnašajo” vsaka po svoje ... Vse imajo “taht”, a le nekatere se predajo, prepustijo in pustijo použivati z velikim
plamenom-za to, da prinašajo luč in preganjajo sence ...;
druge le brlijo; spet tretje pa se zdi, da se plamenčka trmoglavo branijo ...
Vedno znova me prevzame, ko gledam najmlajše z gorečo
svečko v rokah. Vso pozornost namenjajo plamenčku, ki
kar odseva v njihovih očeh ... A ko ob trenutku nepazljivosti plamenček “zamre”, njegov odsev v očeh zamenja ena

sama prošnja: da jo ati ali mami prižge nazaj ...
Zadnjič se je moja svečka obnašala tako ... Ne toliko kot
da zavrača plamenček, ampak bolj kot da se slaboten stenj
oklepa plamenčka z zadnjimi močmi.
In skoraj slišno me je spreletelo:”Kakor kaplje smo na
veji...”
Kaj “použiva” mene?
Sem (še) luč ali pa mogoče dopuščam, da me “použiva”
sodobna kuga “imeti”?
Še znam poklekniti, še dopuščam, da mi On znova razplamti
plamenček?
Se obnašam kot da, ker po človeških merilih še nisem v letih
za selitev v Svetlobo, imam pred sabo še morje časa?
Se zavedam, da nimam garancije?
Mogoče ne bi bilo neumno, da bi se večkrat, kar tako brez
posebnega razloga, pa čeprav le za par trenutkov, dotaknila
stenja moje svečke s plamenčkom ...
Da me spomni, da čeprav preslaboten stenj za debelino
sveče, “višine” in podobe svečke na zunaj res ne spreminja,
jo spreminja navznoter;
da me spomni, da je tudi človek, pa čeprav hrust kot hrast,
le kot votlo deblo, ki se zruši samo vase, če nima v sebi
plamenčka ...
Edina sreča, da ta plamenček nikoli popolnoma ne ugasne,
ampak tli tudi pod goro navlake sodobnosti ... Včasih zažari,
zasveti, ko se s človeškimi očmi zdi, da je vse ena sama podrtija, da je ostalo le pogorišče napačnih sanj ...
To je tisto, kar primerjavo s svečo spodnese ... Bog nad
nikomer od nas ne obupa, ampak namesto mene in tebe, ki
se včasih braniva lastnega “paketa” življenja, nosi križ in z
ljubeznijo razpihuje moje pogorišče-vedno znova..
Na večer praznika je prišlo sporočilo, da se je iz zemeljsekga življenja poslovil mož, devetdesetih let, ki je
tako rad opravljal prve petke. Še ob zadnjem srečanju
in prejemu svetega obhajila je z močno osebno vero
izražal veliko modrost življenja. Tudi njemu je bilo
dano, kot starčku Simeonu, da je zmogel refleksijo svojega življenja gledati z velikim upanjem in izpolnitvijo
svojega življenjskega poslanstva.

Svetost prenavlja svet! Svetost prenavlja Laško!
Notranjost naše domače župnijske cerkve bogatijo najrazličnejše
podobe svetnikov. Raznovrstnih upodobitev svetnikov, tako
kipov kot slik in fresk je skupaj več kot sedemdeset. Podobe
svetih mož in žena niso za naš kraj le bogastvo s kulturnega
in umetnostnozgodovinskega vidika, temveč hkrati izjemno
duhovno bogastvo. Zakaj? Zato ker so življenjske poti svetnikov lahko spodbuda za duhovno pot vsakega izmed nas.
Njihovi zgledi in priprošnja so nam velika pomoč za našo osebno svetost, pomoč za borbo za hojo po pravi poti, po poti, ki
vodi do Nebes!. Zato bomo v Martinovi liliji pričeli z objavljanjem fotografij in opisov življenj svetnikov iz laške župnijske
cerkve. Sv. Janez Pavel II. nam je na obisku v Sloveniji med
drugim dejal: »Svetost prenavlja svet«. Naj nam bo torej
večje poznavanje zgledov svetnikov iz domače cerkve spodbuda, da bi tudi mi zoreli v svetosti, h kateri smo poklicani vsi!
3. februarja obhajamo god sv. Blaža, škofa in mučenca. Kdo
ve, kje v naši cerkvi je slika upodobitve tega svetega škofa?
Miloš Rybář nam odgovarja: »V spodnjem delu glavne ladje
je v levem kotu oltar s kipom sv.
Erazma … Nad kipom sv. Erazma
je slika sv. Blaža.« Svetnik je na
manjši oljni sliki upodobljen kot
škof na poti in v levi roki držeč
daljšo svečo. Rybář o oltarju in
sliki še pove: »Oltar so leta 1714
na novo postavili in leta 1802
restavrirali. Leta 1853 so ga renovirali in postavili v kot, prej je
bil namreč postavljen naravnost
proti vratom. Ponovno so ga obnovili leta 1938. Nad kipom sv. Erazma je slika sv. Blaža,
ki pa ne more biti iz leta 1714, ker navaja Gajšnik drugačno
sliko, ampak iz leta 1802.« Sv. Blaž je svetnik iz 3. st. po
Kr., zato njegovo življenje večinoma temelji na legendah in
ne na pisnih virih, toda vseeno so dvomi o njegovem obstoju
odveč. Omenjeni viri o sv. Blažu poročajo, da je bil najprej
zdravnik, nato je živel v gorski votlini, skupaj z divjimi
živalmi, v začetku 4. st. po Kr. pa je postal škof v mestu
Sebaste v Armeniji (severovzhodna Kapadokija v današnji
Turčiji). Med Blaževim škofovanjem so v mesto vdrle
vojaške sile Dioklecijana, ki so želele kristjane pregnati. Vo-

