
MARTINOVA LILIJA2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + 2 Avgusta, Karel, Angela TERŠEK in 
            sorodniki
10.30: + družine  ALEŠ, PESJAK, PUŠNIK
PONEDELJEK, 3.1., sv. Jezusovo ime
7.30: + Frančiška AUGUSTIN
          + Alojzija JELENC
          + Viljem KRPIČ
TOREK, 4.1., sv. Angela Folinjska, redovnica
18.00: + Leopold BREČKO
           + Franc TERŠEK, 8. dan
            + Terezija VIDIC, 8. dan
SREDA, 5.1., sv. Janez Nepomuk Neumann, škof
7.30: + Ivan DEŽAN
          + Dragica ŠUSTER 
          + Dragica ZORKO
ČETRTEK, 6.1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
7.00: živi in + farani
10.30: vsi + iz družin ULAGA in KLINAR
18.00: + Ivan ŠKORJA, 8. obl., in Justina
           + Fanika BOVHA
PETEK, 7.1., sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
7.30: + Anika VODIŠEK, obl.
18.00: + iz družin  PADEŽNIK, NOVAK in po namenu
           + Stanislav KLINAR
SOBOTA, 8.1.,sv. Severin Noriški, opat
18.00: za zdravje
           + Franc PRAŽNIKAR, obl.
po večerni maši, celonočno češčenje Najsvetejšega
NEDELJA, JEZUSOV KRST, 9.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin TOPOLE, 3. obl
10.30: + Anica OJSTERŠEK

        V tednu od 3. do 7. januarja je reden verouk.
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Rodil sem se gol, govori Bog,
da se ti lahko odrečeš samemu sebi.
Rodil sem se reven,
da ti v meni najdeš vse svoje bogastvo.
Rodil sem se majhen,
da ti ne stremiš po vladanju nad drugimi.
Rodil sem se v hlevu,
da ti se naučiš posvečati vsak prostor.
Rodil sem se v votlini,
da ima vsak človek dobre volje dostop do mene.
Rodil sem se šibek,
da se me ti nikoli ne bojiš.
Rodil sem se brez orožja,
da imaš ti zaupanje v mojo dobroto.
Rojen sem iz ljubezni,
da ti nikoli ne začneš dvomiti o moji ljubezni.
Rodil sem se ponoči,
da ti moreš verjeti, da lahko razsvetlim vsako resničnost.
Rodil sem se kot človek,
da te ne bo nikoli sram biti to, kar si.
Rodil sem se kot Marijin sin,
ja, lahko imaš tudi ti mamo.
Rodil sem se kot sin, ki ga je Jožef sprejel,
da ti razumeš, kako je pravi oče tisti, ki 
daje ljubezen in zaščito.
Rodil sem se v preprostosti,
da ti ne bi bil kompliciran.
Rodil sem se ponižen,
da se ti lahko izogneš vsakršni aroganci.
Rodil sem se v skrivnosti,
da se ti lahko izogneš vsakemu izpostavljanju.
Rodil sem se kot otrok,
da se ti naučiš biti preprost kakor otrok.
Zaradi tebe sem rojen,
da vsi moremo iti v Očetovo hišo.       (L. Noben)

Zakramenti za umirajoče

Med zakramente za umirajoče sodijo sv. spoved, bol-
niško maziljenje in sv. obhajilo. Bolni in onemogli 
lahko prejemajo obhajilo kot duhovno krepčilo in zdra-
vilo. 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. Bol-
nik, ki prejme zakramente za umirajoče, običajno bolj 
spravljen in miren vstopi v svojo zadnjo uro. Prav tako 
je bližina duhovnika v pomoč svojcem, 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.
     (Z vsebino bomo nadaljevali v prihodnji številki.)

»Jezus nam iz jaslic govori: - Iz ljubezni do tebe sem se 
rodil v tem revnem hlevčku. Zaradi tebe sem zapustil 
svoje božansko veličanstvo in se spustil tako nizko, da 
bi te rešil. Daj mi svojo človečnost in dal ti bom svojo 
božanskost. Daj mi svoj čas, jaz pa ti dam svojo več-
nost. Daj mi svoje šibko telo in preoblikoval ga bom v 
večno mladost. Daj mi svoje strto srce in dal ti bom lju-
bezen svojega božanskega srca. Daj mi svojo ničnost in 
vse ti bom dal, moje božansko življenje!« -
Jezus je postal reven, da nas je obogatil s svojim bo-
gastvom. Če sprejmem njegovo revščino, mi da svoje 
božansko bogastvo.                     (Sveta mati Terezija) 



Podeljeni zakramenti in zakramentali v letu 2021 
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 posebej zaznamoval 
nekatera sprejemanja in podeljevanja zakramentov. 
Dogodki so se odvijali pod določili, ki smo jih skuša-
li uresničevati čim bolj racionalno. 

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. Zaradi možnih okužb so navodila v času 

pandemije usmerjena k temu, da ne bi krščevali hkrati 
več otrok iz različnih gospodinjstev, če pa se to zgodi, 
mora biti duhovnik zelo pozoren na razkuževanje svo-
jih rok med obredom, ko prehaja med novokrščenci iz 
različnih gospodinjstev.
V minulem letu je bilo v nadžupniji Laško 35 krstov, 
18 fantov in 17 deklic.  10 otrok se je rodilo v družinah, 
kjer imata zakonca sklenjen krščanski zakon.
Rojstva oziroma krsti v preteklih desetletjih: leta 2011 
je bilo 38  krstov; leta 2001 je bilo 62 krstov; leta 1991 
je bilo 49 krstov; leta 1981 je bilo 79 krščenih otrok; 
leta 1971 je bilo 82 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 druženje na poročnih slavjih pogosto povzročilo 
širjenje okužb. Marsikatere sanje in načrti poročnega 
dne so se morali prilagoditi določilom, ki so nepred-
vidljiva, če pomislimo, koliko časa vnaprej se načr-
tuje poročni dan. Za nami je leto, ko se v nekaterih 
obdobjih poročni obredi sploh niso mogli izpeljati. Po 
drugi plati pa je, navkljub številnim omejitvam neka-
terim parom uspelo izpeljati poroko brez, da bi bila 
okrnjena krščanska vsebina svetega zakona. Nekateri 
so celo izrazili, da je odpadlo marsikaj, kar celo od-
vrača mlade, da bi se odločili za sklenitev svetega za-
kona. Navkljub mnogim nepredvidljivim tegobam, se 
je leta 2021 v nadžupniji Laško poročilo 5 parov.
Cerkvene poroke v desetletjih: tudi leta 2011 se je v 
nadžupniji Laško poročilo 5 parov; leta 2001 se je po-
ročilo 12 parov; leta 1991 se je poročilo 26 parov; 
leta 1981 je bilo poročenih 19 parov; leta 1971 je bilo 
poročenih 27 parov.

Krščanski pogreb
Slovo od umrlih in spremlja-
nje svojcev je v letu pandemije 
v marsikoga od žalujočih za-
črtalo še globlje rane in moč-
no vplivalo na čas ter proces žalovanja, v katerega 
vstopimo ob izgubi naših bližnjih. brez lastnih odlo-
čitev, Ukrepi, kako smo se smeli posloviti od naših 
dragih, bodo prav gotovo povzročitelji daljših pro-
cesov žalovanja, še posebej v primerih, ko slovesov, 
zaradi omejitev tudi bližnjih sorodnikov (v neakte-
rih obdobjih) ni bilo mogoče realizirati. 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 prime-
rih še posebej zdravilna, odrešujoča in nam v pro-
cesu slovesov še posebej prihaja naproti. Dokončno 
slovo tuzemske poti odpira nova obzorja: »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 2021 je bilo v nadžupniji Laško pokopanih 
82 faranov, 42 moških, 40 žensk.
Najstarejši moški je bil GOLAVŠEK Mirko, star 97 
let, najstarejši ženski sta bili CESTNIK Cvetka in 
LAPORNIK Bernardina, stari 98 let. 
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 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 zakramenti.
Nihanja med številom pogrebov v preteklih de-
setletjih: leta 2011 je bilo cerkveno pokopanih 59 
faranov; leta 2001 je bilo cerkveno pokopanih 80 
faranov; leta 1991 82 faranov; leta 1981 55 faranov; 
leta 1971 57 faranov.


