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Maše v prihodnjem tednu
1. ADVENTNA NEDELJA, 27.11.
7.00: živi in + farani
9.00: + Antonija Avguštin AŠKERC
         + Vladimir PETEK, 10 obl.
Sv. Katarina,10.30: + Ivan JAKOPIČ
PONEDELJEK, 28.11., sv. Katarina Laboure, red.
7.30: + Jožef KLINAR
         + Rok TERŠEK, obl.
         + Jože TERŠEK
TOREK, 29.11., sv. Saturnin, mučenec 
18.00: + Magda KRAŠOVEC, 30. dan
           + Ida KAJTNA
SREDA, 30.11., sv. Andrej, apostol
7.30: + Bernard MEHLE starejši, 6. obl.
         za domovino: + Alojz ŠTERK, Peter ŠUBIC, Maks
             PREGRAD
         + Alojz LEVAR,12. obl., in za srečno vožnjo vnuka 
            Žana 
ČETRTEK, 1.12., sv. Karel de Foucauld, red.
18.00: + Rudi PASARIČ, obl., sorodniki PASARIČ, PENIČ
            + Angela BELEJ, obl., in Izidor

PETEK, 2.12., sv. Kromacij, škof 
7.30: v zahvalo in priprošnjo za spreobrnjenje in blagoslov
18.00: + Jože BARTOL, sestra Joža in starši, 3. obl.
            + Alojz SLAPŠAK, obl.

SOBOTA, 3.12.,  sv. Frančišek Ksaver, duh., red.
18.00: + Štefan GUČEK, 15. obl.
            + Marija in Edvard STVARNIK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

2. ADVENTNA NEDELJA, 4.12.
7.00: živi in + farani
9.00:  + Jožica in Ivan ULAGA
10.30: za uspešno zdravljenje na priprošnjo A.M. Slomška
            + Ivan, Janez PAUL in + starši PAUL

Adventna vzpodbuda za veroučence

ADVENTNI KOLEDAR 2022

Rdeča nit letošnjega adventnega koledarja je molitev 
otrok za otroke. V prvem delu koledarja je predstavljeno 
življenje mlade Francozinje blažene Pauline-Marie Jari-
cot, ki je v začetku 18. stoletja v Lyonu ustanovila več 
velikih misijonskih pobud. Drugi del koledarja pa je na-
menjen pričevanjem slovenskih misijonarjev o tem, kako 
oni danes v misijonih molijo z otroki in kako jim molitev 
pomaga pri njihovem misijonskem delovanju.
Adventni koledar vsako leto poveže otroke v skupni 
molitvi, premišljevanju in dobrih delih. Zbrani darovi se 
razdelijo na svetovni ravni preko razpisa Papeške družbe 
Misijonskega otroštva. Hvaležni smo vam za vašo pod-
poro in vam tudi letos želimo veliko veselja ob prebiranju 
zgodb Adventnega koledarja. 

NALEPKE ZA VEROUČNI ZVEZEK V ADVENTU

Nalepke, ki jih boste dobili pred zakristijo ob koncu ne-
deljske svete maše boste prilepili v veroučni zvezek. Sve-
če na adventnem vencu nas spodbujajo k molitvi, nalepke 
pa tudi k obiskom svetih maš. Ob koncu adventa nam 
bodo vsaj tri zbrane nalepke pridobile »vašo ovčko«.

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

Ob godu sv. Martina smo letos v nadžupniji Laško podelili 
nekaj zahval za različna področja delovanja in ustvarjanja v 
občestvu. Ob koncu meseca novambra pa še podeljujemo za-
hvalo skupini, ki je v iztekajočem se mesecu skrbela za okrasi-
tev in čiščenje cerkve: Frančiška BELEJ, Antonija GUČEK, 
Vera JAKOPIČ, Dragica KLEZIN, Marjetka MUZELJ in 
Martina TERŠEK. Bog povrni za vaš  trud in čas, ki ste ga 
namenili za dobro vsega občestva.

V decembru pripravlja svetišče skupina jasličarjev.
------------------------------------

V zakristiji lahko naročniki dvignete Mohorjeve 
knjige, zakonci jubilanti pa fotografije minule slo-
vesnosti obhajanja letošnjega jubileja. Marijanski 
koledar, Pratika in stenski koledar so še na zalogi.  

Simbolna govorica sveč na adventnem vencu:
– prva sveča simbolizira pričakovanje ali upanje,

– druga sveča simbolizira mir,
– tretja sveča simbolizira veselje,

– četrta sveča predstavlja ljubezen.
To pa ni vse, saj imajo štiri sveče veliko večji pomen. 

Predstavljajo tudi štiri mejnike: stvarjenje, učlove-
čenje, odrešenje in konec sveta, štiri strani neba, štiri 

letne čase in človekovo življenje.



1. ADVENTNA NEDELJA - 
OSTANIMO BUDNI

Smo na začetku adventnega časa 2022. Vstopamo 
v novo cerkveno leto in se podajamo v priprave na 
božič. Tečemo nov krog. Naj bo letos drugače kot 
lani, naj bo res poglobljeno, v osebni molitvi in du-
hovni poglobitvi, morda v postu, spovedi ali dobrih 
delih.
Na adventnem venčku bomo prižgali prvo svečo in 
nakazali, da sprejemamo in vstopamo v čas priča-
kovanja. Naj sveča zasveti vsak večer in naj nas ob 
molitvi spomni, da se vsakodnevno pripravljamo 
na sprejem Boga, ki nam prihaja naproti in prinaša 
odrešenje. Adventni čas nas kliče k treznosti, čuječ-
nosti in preprostosti. Pred leti je papež Frančišek
poudaril, da smo v adventu poklicani, »da razširimo 
obzorja svojih src in se pustimo presenetiti življe-
nju, ki vsak dan prinaša nekaj novega. Kot kristjani, 
bi se morali zavestno truditi, da živimo neodvisno 
od gotovosti in naučenih vedenjskih vzorcev. Bog 
namreč pride takrat, ko ga ljudje ne pričakujemo.« 
Prav zato je 1. adventna nedelja tudi vabilo k bu-
dnosti. 
Drugo berilo nedeljske Božje besede kliče k bu-
dnosti. Zapisano je:
»Bratje in sestre, poznate čas, v katerem smo. Ura 
je že, da se zbudite iz spanja, zdaj je naša rešitev 
bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je 
pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzímo 
torej dela temè in nadenímo si orožje lučí. Živímo 
pošteno, dnevu primerno: ne v požrešnosti in v 
popivanju, ne v posteljah in v razuzdanosti, ne v 
prepirljivosti in v nevoščljivosti. Pač pa si oblecíte 
Gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbíte za telo, da bi
stregli njegovim poželenjem.« (Rim 13,11-14)
In še misli evangelista Mateja:
»Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v 
nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Mt 24,36)

Adventni čas je vedno nov izziv, da se zavemo, kje 
smo in kam bi radi prispeli. Budnost je človekova 
drža, ko je skrajno pazljiv, da ga sovražnik ne bi pre-
senetil. Napoved o Jezusovem ponovnem prihodu je 
sporočilo o dogodku, o katerem nihče ne ve, kdaj se 
bo zgodil in kakšne bodo posledice. Jezus bo prišel 
iznenada, postal bo sopotnik in prepoznal ga bo le 
tisti, ki bo pozoren, odprtih oči, ki se sam trudi, da bi 
se Božje kraljestvo uresničilo v vsej polnosti.
December je poln nakupovalne mrzlice, božičnih in 
prednovoletnih zabav, okraševanja domov, prome-
tnih zamaškov. Namesto tega si raje vzemimo tre-
nutke tišine in miru v naših srcih in v naših družinah. 
Naj se naše srce ne vznemirja preveč zaradi razme-
tanega stanovanja in zažganih piškotov. Jezus si želi 
vstopiti prav v »štalo« našega doma. Važno je le, 
da mu ne zapremo vrat kot Betlehemčani. Bodimo 
raje kot pastirji, čuječi za glasove angelov, ki nam 
bodo pokazali, v kateri naši revščini se želi roditi 
Odrešenik. 
Praznike in praznično vzdušje ustvarjamo sami. Od-
govorni smo za to, kako se počutimo med prazniki, 
in pomembno je, da o tem že v naprej razmislimo. 
Pogovorimo se z družinskimi člani o pričakovanjih 
in željah, ki jih imamo pred prazniki. Doživimo Je-
zusovo rojstvo tako, da bomo zares veseli, hvaležni 
in iskreni z ljudmi okoli sebe. Jezus se tako rojeva 
tudi v naše odnose. Dajmo mu prostor, naj prebiva 
v njih.                                                                 TT

ČE BI V TVOJO HIŠO PRIŠEL JEZUS 
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 5)

»Predstavljajte si, da ste sanjali, da je Jezus prišel 
v vaše mesto. Postavite si katerega od teh vprašanj:
Če bi Jezus prišel k tebi, da bi preživel pri tebi dan 
ali dva in če bi prišel nepričakovano, kaj bi se zgodi-
lo? Vem, da bi tako častnemu gostu ponudil najlepšo 
sobo in najboljše jedi. Ponavljal bi, kako si vesel, da 
je pri tebi. In ko bi ga videl prihajati proti vratom, ali 

bi ga pričakal odprtih rok? Ali bi se v družini po-
govarjali na enak način kot se sicer? Ali bi ti bilo 
nerodno, ko bi pred vsakim obedom molili? Ali bi 
bil vesel, če bi se srečal s tvojimi najboljšimi
prijatelji? Ali bi rad videl, da bi ostal pri tebi za 
vedno, ali pa bi se močno oddahnil, ko bi
odšel?«

MIKLAVŽ ŠE VEDNO VABI NA SREČANJE 
Z OTROKI

V ponedeljek, 5. 12. 2022, po večerni maši, ki se 
bo začela ob 18.00, nas bo obiskal Miklavž.
Verjamemo, da bo takrat laško svetišče sv. Martina 
odeto v tančico skrivnosti in pričakovanj.
V zakristiji ali v župnišču lahko dobite Miklavže-
vo znamko za 8 eur. Ker oddane znamke pomenijo 
količino naročenih daril, prosimo, da si jih priskr-
bite do petka, 2. 12. 2022.

NASVETI SV. MIKLAVŽA 
O OBDAROVANJU

Dragi starši, dragi darovalci!
Prazniki so lahko drugačni, darila tudi. Naj bo 
vaša košara dobrot polna topline, družinske po-
vezanosti, veselja, hvaležnosti in iskrenosti. Ne 
pozabite darovati veliko kvalitetnega časa, da se 
bodo otroci počutili ob vas vredne in sprejete. Z 
mladimi razmišljajte ob prižgani adventni sveči, 
ob branju svetopisemskih zgodb. Bodite inovativ-
ni, ni dovolj poslušati svojega otroka, pomembno 
ga je slišati.


