
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
2. BOŽIČNA NEDELJA - Marija Božja Mati, 1.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + Anika VODIŠEK
10.30: + Franc KAČIČ in starši
PONEDELJEK, 2.1., sv. Bazilij in Gregor, škofa, cerkv. uč.
7.30: za domovino, + Alojz ŠTERK, Peter ŠUBIC, Maks
             PREGRAD
          + iz družin MATEK, 20. obl., in za zdravje
          + Frančišek KOVAČ
TOREK, 3.1., sv. Jezusovo ime
18.00: + starši in sin Dani PIAVEC
           + Martin BEZGOVŠEK, 8. dan
SREDA, 4.1., sv. Angela Folinjska, redovnica 
7.30: po namenu
          + za duše v vicah
          + Zvonko MEDVEŠEK, zadušnica
ČETRTEK, 5.1., sv. Simeon, puščavnik
18.00: + Vinko KOVČE, 30. dan
           + Frančišek LENKO
PETEK, 6.1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
7.00: živi in + farani
         + PADEŽNIK, NOVAK in ŽVEGLIČ
9.00: + Travica GREŠAK MALEŠ 
18.00: + Ivan ŠKORJA, 9. obl., Fanika BOVHA, 4 obl.
           + družine HROVAT, MAČEK, TERŠEK
           + Katarina KOVAČ
SOBOTA, 7.1., sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18.00: + Dolfi KNEZ
           + Leopold, Frančiška PRIVŠEK, Stanka
            MAČKOVŠEK in Marija
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
NEDELJA, 8.1. JEZUSOV KRST
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc in Amalija KNEZ (Trojno)
10.30: + Pavla VOGA
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ki se soočajo s smrtjo.
Slovo od pokojnega

Ob ugotovljeni smrti lahko ob pokojnem le še moli-
mo. Umrli ne more več prejeti zakramentov. Če svo-
jec umre v bolnišnici ali v domu za ostarele, vam mora 
osebje doma ali bolnišnice omogočiti, da se poslovite 
od pokojnega. V bolnišnici je temu namenjen poseben 
prostor ali pa za zasebnost poskrbijo na oddelku, kjer 
je bil bolnik.

Pogreb
Možni sta dve vrsti cerkvenega pogreba: pokop s krsto 
ali upepelitev, (pokop z žaro). Cerkev je zadržana do 
drugih oblik pogrebov, ki so danes v navadi.

 

Pogreb s krsto
Za žalujočega je pomembno, da se lahko poslovi od 
telesa, saj tako, ne le ve, ampak tudi doživi, da ima tako 
pokojnega zadnjič telesno pred seboj. Zato je primer-
no, kjer je to mogoče, da se krsta odpre, če se seveda s 
tem ohrani dostojanstvo pokojnega.

Pogreb z žaro
Pri nas je sicer navada, da poteka obred pogreba v pri-
meru upepelitve enako kot takrat, kadar pokojnik leži v 
krsti. Naravno je, da se poslovimo od telesa pokojnega, 
saj smo ga v tem telesu srečevali in je njegovo telo iz-
ražalo njegovo osebnost. 
Zato se je nekoliko vsiljeno in težko poslavljati od 
kovinske žare, za katero moramo verjeti, da vsebuje 
pepel. Zato pri pogrebih z žaro Cerkev priporoča 
bodisi obred slovesa pred upepelitvijo bodisi ce-
loten obred pogreba pred upepelitvijo, temu sledi 
upepelitev in nato se žara pokojnega samo spoštlji-
vo odnese na grob.
Slovo pred upepelitvijo je opisano v pogrebnem obre-
dniku. Za tovrstno slovo se je potrebno dogovoriti z 
duhovnikom in željo sporočiti pogrebni službi.    

(RM)
(Z vsebino bomo nadaljevali v prihodnji številki.)

BLAGOSLOVLJENO NOVO LETO 2023
Še eno leto dokončno zapira svojo stran v knjigi na-
šega življenja. Imeli smo mnogo priložnosti in izzi-
vov, kako iz njega narediti čim več dobrega. Tisto, 
kar nas bo spominjalo nanj, je sedaj polno svežih 
spominov, če imamo to srečo, da nas spomin ne za-
pušča, če...
Pred nami je znova leto s 365-i dnevi. Od nas je 
odvisno, s čim ga bomo napolnili: dobro voljo, pri-
jaznostjo, sočutjem, toplino, ljubeznijo. Na to ima-
mo vpliv in v teh stvareh smo sami kreatorji. So pa 
dejstva, na katera nimamo vpliva, zato: »O Bog, daj 
mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, 
daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spreme-
nim in daj mi modrost, da razlikujem to dvoje!« kot 
pove sv. Frančišek Asiški, pevec Sončne pesmi. Da bi to 
zmogli in znali živeti v prihodnjem letu, radi, na začet-
ku, prosimo blagoslova. (RM)



Podeljeni zakramenti in zakramentali v letu 2022 
v nadžupniji Laško

Spremljanje zakramentalnega življenja je pokazatelj 
živosti občestva. Ob koncu slehernega leta  skušamo  
postaviti pod drobnogled še posebej krste, poroke in 
pogrebe. Čas pandemije je še zaznamoval nekaj me-
secev pastorale glede podeljevanja zakramentov. 

Sveti krst
Krščevanje je Jezus naročil učencem ob vstajenju od mr-
tvih: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite 
torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnje-
vati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z 
vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18-20)
Sveti krst je prvi in najpomembnejši zakrament, ki 
izbriše izvirni greh in podeli Božje življenje. Pri kr-
stu je krščenec sprejet v katoliško Cerkev in lahko 
prejme tudi druge zakramente. Najpogosteje se za 
krst odločijo starši, ki prinesejo otroka v cerkev k du-
hovniku, lahko pa se da krstiti tudi odrasel človek, ki 
hoče stopiti na pot vere in odrešenja.
Med obredom svetega krsta Bog sprejme otroka med 
vernike, starši in botri pa se zaobljubijo, da bodo no-
vega člana vesoljne Cerkve vzgajali v krščanskem 
nauku, da se bodo z njim udeležili svete maše in ga 
vpisali k verouku. Pred krstom morajo izpovedati 
svojo vero, če pa je krščenec odrasel, to stori sam. 
Do izbruha pandemije smo uveljavljali krstne nede-
lje, navadno vsako tretjo v mesecu. Te krstne nedelje 
smo objavili že v začetku leta. Vse občestvo namreč 
je še prav posebej vabljeno, da z molitvijo priporoči 
vso družino in novo krščenega otroka ali odraslega. 
Vse občestvo se tudi veseli novega člana vesoljne 
Cerkve. Liturgična priporočila slovenskih škofov na-
ročajo v tej smeri, da bi bili krsti v sklopu svetih maš 
z ljudstvom. Zdaj znova vabimo k prejemanju tega 
zakramenta predvsem vsako tretjo nedeljo v me-
secu, pri maši ob 10.30 uri.

V minulem letu je bilo v nadžupniji Laško 36 krstov, 
18 fantov in 18 deklic.  10 otrok se je rodilo v družinah, 
kjer imata zakonca sklenjen krščanski zakon.
Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2012 
je bilo 41  krstov; leta 2002 54 krstov; leta 1992 47 
krstov; leta 1982 53 krstov; leta 1972 82 krstov, leta 
1962 pa 114 krstov.
Če primerjamo število krščenih v minulem letu s šte-
vilom teh, ki čakajo vstajenja na laškem pokopališču, 
opazimo veliko razliko v številu. Razmišljanje prepu-
ščam vam.

Poroke
Mnogi, že dogovorjeni termini za poročni dan, so, 
ob izbruhu pandemije, postali vprašljivi, saj je dru-
ženje na poročnih slavjih pogosto povzročilo širjenje 
okužb. Marsikatere sanje in načrti poročnega dne so 
se morali prilagoditi določilom, ki so nepredvidljiva, 
če pomislimo, koliko časa vnaprej se načrtuje poročni 
dan. Za nami so leta, ko se v nekaterih obdobjih po-
ročni obredi sploh niso mogli izpeljati. Po drugi plati 
pa je, navkljub številnim omejitvam nekaterim parom 
uspelo izpeljati poroko brez, da bi bila okrnjena kr-
ščanska vsebina svetega zakona. Nekateri so celo iz-
razili, da je odpadlo marsikaj, kar celo odvrača mlade, 
da bi se odločili za sklenitev svetega zakona. Nav-
kljub mnogim nepredvidljivim tegobam, se je leta 
2022 v nadžupniji Laško poročil 1 par.
Cerkvene poroke v desetletjih: leta 2012 se je v na-
džupniji Laško poročilo 9 parov; leta 2002 14 parov; 
leta 1992 34 parov; leta 1982 13 parov; leta 1972 28 
parov; leta 1962 44 parov.

Krščanski pogreb
Slovo od umrlih in spremljanje svojcev je v obdobju 
pandemije v marsikoga od žalujočih začrtalo še glo-
blje rane in močno vplivalo na čas ter proces žalova-
nja, v katerega vstopimo ob izgubi naših bližnjih. brez 
lastnih odločitev. Ukrepi, kako smo se smeli poslo-
viti od naših dragih, bodo prav gotovo povzročitelji 
daljših procesov žalovanja, še posebej v primerih, ko 

slovesov, zaradi omejitev tudi bližnjih sorodnikov 
(v nekaterih obdobjih) ni bilo mogoče realizira-
ti. Prav tako pa so bili stiki z umirajočimi in težko 
bolnimi,  zaradi zdravljenja v bolnišnicah marsikdaj 
onemogočeni. Krščanska vera v posmrtno življenje 
je v teh primerih še posebej zdravilna, odrešujoča in 
nam v procesu slovesov še posebej prihaja naproti. 
Dokončno slovo tuzemske poti odpira nova obzor-
ja: »Kakor je pisano: Česar oko ni videlo in uho ni 
slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog 
pripravil tistim, ki ga ljubijo.« (1 Kor 2,9)
V letu 2022 je bilo v nadžupniji Laško pokopanih 
75 faranov, 35 moških, 40 žensk.
Najstarejši moški je bil Jože ROBIDA, rojen leta 
1931, najstarejša ženska je bila Štefanija ZDOVC, 
rojena leta 1923. Z zakramenti usmiljenja je bilo po-
spremljenih 11 rajnih, 5 jih je prejelo  le sv. bolniško 
maziljenje (2 pogojno), 5 umrlih je redno prejemalo 
zakramente, 27 umrlih je prejemalo zakramente do 
bolezni;  6 jih je umrlo nagle smrti; za 28 umrlih 
domači niso imeli podatka, kdaj so nazadnje prejeli 
zakrament sprave, obhajila ali bolniškega maziljenja 
in niso poskrbeli, da bi se umirajoči srečal s temi za-
kramenti.
Nihanja med številom pogrebov v preteklih desetle-
tjih: leta 2012 je bilo cerkveno pokopanih 62 fara-
nov; leta 2002 71 faranov; leta 1992 76 faranov; leta 
1982 53 faranov; leta 1972 60 faranov; leta 1962 67 
faranov.

Zakramenti za umirajoče
Med zakramente za umirajoče sodijo sv. spoved, 
bolniško maziljenje in sv. obhajilo. Bolni in one-
mogli lahko prejemajo obhajilo kot duhovno krepčilo 
in zdravilo. Prav je, da jim omogočimo tudi spoved, 
dokler so še toliko pri močeh, da to zmorejo. Če ne 
zmorejo ne enega ne drugega, jih lahko duhovnik le 
še mazili. Bolnik, ki prejme zakramente za umirajoče, 
običajno bolj spravljen in miren vstopi v svojo zadnjo 
uro. Prav tako je bližina duhovnika v pomoč svojcem, 


