
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
4. ADVENTNA NEDELJA, 18.12.
7.00: živi in + farani
9.00: + Zala ŠKORJA, obl., Justina in Ivan ŠKORJA 
10.30: + iz družin ŽIKOVŠEK, priprošnja za zdravje
              + Frančiška ŠUBIC, obl.
PONEDELJEK, 19.12., sv. Urban III., papež
7.30: za zdravje in Božji blagoslov
       + Rozalija in Meta BEZGOVŠEK
        + Janez PLANINŠEK
TOREK,  20.12., sv. Vincencij Romano., duh.
9.30: sv maša v Domu starejših Laško: po namenu
18.00: + Silvester BEZGOVŠEK
             Bogu v zahvalo
SREDA, 21.12., sv. Peter Kanizij, duh., c. uč.
7.30: Bogu v zahvalo za uslišano prošnjo
        + Boris TRUPEJ
        + Jakob JUTERŠEK
ČETRTEK, 22. 12. ,  sv. Hunger, škof
6.00: svitance: 
18.00: + Franc TERŠEK
           za zdravje
            + Vinko LEŠEK, 5. obl.
PETEK, 23.12., sv. Janez Kancij, duh.
7.30: + Karli KRAŠOVEC
18.00: + Miha OJSTERŠEK, 29. obl., in sorodstvo
             + Marija GRAČNER
SOBOTA, 24.12.,  sv. Adam in Eva; SVETI  VEČER    
Zdravilišče: 16.30: + Veronika ZORKO
18.00: + Silvo HRASTNIK
00.00: + Marija, Franc, Ciril DEŽELAK
NEDELJA, 25.12.,BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
7.00: živi in + farani 
9.00: + Stanko ALEŠ
          + Marija MAČEK, obl.
10.30: živi in + iz družine OJSTERŠEK in PASAR

18. december 2022, leto 14, št.: 45

»Ljudstvo, ki je hodilo v temí, je zagledalo velíko 
luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je za-
sijala svetloba. Zbúdil si silno radost, narédil si 

veliko veselje.« (Iz 9,1-2a)
Resnost in turobnost smrtnih senc je ožarila svetlo-
ba. Ne kakršna koli svetloba, sploh pa ne taka, ki bi 
slepila. Svetloba, ki vzbuja silno radost, tista luč, ki 
prinaša notranje veselje.
Hvaležni, da doživljamo čudež božične noči, ki je 
tako preprost. Dete je rojeno in ljubeče sprejema 
vso skrivnost, nemoč in minljivost človeškega ži-
vljenja. 
Božja beseda 4. adventne nedelje nam sporoča, da 
je Bog blizu. Njegova bližina, zaradi načina učlo-
večenja, prihoda na svet kot nebogljenega otroka 
je v svoji preprostosti tako nenavadna, da jo težko 
sprejmemo. Jožef se najprej odloči odsloviti svojo 
zaročenko, zaradi »vidne in otipljive« nezvestobe, 
a hkrati sprejme sporočilo angela, ki mu razloži 
vso stvar. Kakor je v Jožefovo srce posvetila veli-
ka luč, tudi mi prosimo Gospoda, da nam razsvetli 
naše strahove, naše temine, naše dvome in da moči 
za prave odločitve. Potrebujemo odprte oči in srce, 
da se v moči te svetlobe, tudi z dejanji, dotikamo 
sveta in soljudi, posebej še tistih, ki so tako ranjeni, 
da niti hvaležnosti ne premorejo.
Naj bodo prazniki Gospodovega rojstva res blago-
slovljeni in novo leto še naprej prežeto s sočutjem 
do vsega, kar prinaša življenje.
Vaši duhovniki.

V soboto 24. 12. pridite k pol-
nočnici že ob 23.30 in prisluhni-
te brani in peti pesmi, ki nas bo 
povedla v to skrivnostno noč, 
katero pričakujemo ves adven-
tni čas.
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EMANUAEL-Bog z nami

V današnjem Matejevem evangeliju 4. adventne ne-
delje beremo, da se je Jožef, ki je bil zaročen z Ma-
rijo, ustrašil njene nosečnosti, ki je bila po takratnih 
družbenih merilih sporna in sramotna-ne samo za 
njiju, ampak tudi za njuni družini. Skozi njegov um 
je steklo nešteto vprašanj, ki si jih tudi sami večkrat 
zastavljamo in imajo stičen stavek: »Kaj bodo pa 
drugi rekli?«
Kot ljudje se uresničujemo v odnosu z drugimi, saj 
človek kot družbeno bitje, brez družbe životari, kar 
pomeni, da ne živi in da hodi po poti, ki vodi v pro-
pad. A Kristjani smo poklicani v življenje; od Lju-
bezni-Boga, ki nas je ustvaril-stkal že v maminem 
telesu (Ps 139), in ki tke čudovito tkanino vesoljne-
ga občestva z vsakim iz med nas, ki v adventnem 
času, bolj kot druge dni leta, pričakujemo Njega 
(Jn14, 6):
ki je pot, po kateri je smiselno in vztrajno hoditi; pa 
čeprav je mnogokrat ozka in strma, a njen vrh-cilj 
je veličasten, božanski in večen,
ki je resnica, ki presega meje vasezaverovanosti, 
obrekovanj in obsodb, ki jih ljudje brezsrčno ter 
brez premisleka izrekamo, v strahu pred soočanjem 
z resnico, ki ni nujno, da jo dojamemo v danem pro-
storu in času, a je tista, ki vodi v življenje in ne v 
smrt,
ki je življenje, ki se nam podarja po svetih zakra-
mentih, kjer smo blagoslovljeni z božjo milostjo mi 
sami, a pri tem nismo osamljeni in izolirani od dru-
gih, saj smo združeni z občestvom Cerke-tiste naj-
manjše, ki jo predstavlja družina, pa župnijske, ško-
fijske, svetovne in vesoljne (ste kdaj pomislili, da je 
v našem občestvu navzoč kristjan, tako iz neposre-
dne kot oddaljene zemljepisne širine ter dolžine; da 
smo v nedeljo pri maši skupaj kristjani severne in 
južne poloble, vzhodnega in zahodnega dela sveta 
ter mi in še več, da so z nami tudi prvi apostoli, ki 

jih nismo poznali, tako kot ne poznamo njo ali njega 
iz neke vasice, a vendar smo ena družina, eno telo, 
ki je Kristus),
ki je ljubezen (1Kor13),
ki vse in vsakogar prenaša, tudi tistega, ki bi ga mi 
najrajši v trenutku nemoči »utopili v žlici vode«,
ki vse upa, tudi ko mi obupamo in klonemo pod težo 
spoznanja hudega, neuslišanega,  ki vse odpušča, 
tudi že X-krat, ker je odpuščanje milostno dejanje 
Ljubezni in odrešilno dejanje človeka, ki s tem pre-
preči, da bi strup, ki ga zamera razliva v naše čutenje 
ter razmišljanje, uničil nas same in odnos s člove-
kom, ki je, tako kot mi, poklican iz Ljubezni za lju-
bezen v življenje.

Jožefu je bila dana milost od Boga, ki mu je poslal 
svojega angela, da mu razodene resnico, ki je odre-
šujoča, ne le zanj in Marijo, ampak za človeštvo; tudi 
zame in zate: »Rodila bo sina…on bo svoje ljudstvo 
odrešil grehov.« Izpolnile se bodo Gospodove bese-
de, ki jih je posredoval po preroku: »Glej devica bo 
spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanu-
el, kar pomeni, Bog z nami.«

Kakšno veselje, kakšno olajšanje… Pa res?

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. 
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar 
je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo 
luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.« 
(Jn1, 1-4)
Mnogokrat spoznanje in resnica presegata nas same; 
presegata človeško logiko, ki si jo izgradimo sami, 
v medsebojni povezanosti z drugimi. V strahu pred 
neznanim, nerazumljenim, zavračamo dobro, ki se 
nam ponuja v polnosti, a morda ne v podobi, ki jo mi 
pričakujemo ali jo celo ocenjujemo kot slabo/hudo/
pokvarjeno. 

Ponujena nam je luč-Emanuel, a je ne sprejmemo, 

saj je popolnoma drugačna od naših pričakovanj 
in predstav.
A Bog je ljubezen, ki je med nami. Sprejmimo jo, 
tako kot jo je sprejel Jožef-ne z bliščem in darili, 
ampak s preprostimi dejanji (tako kot Jožef, ki je 
vzel svojo ženo k sebi, kljub vsemu…).

V strahu pred ranjenostjo in bolečino zapiramo 
vrata svojega srca, ker razum našega uma že ve, 
kaj je prav in kaj ne, a pozabljamo, da s tem zapi-
ramo tudi vrata LJUBEZNI,
ki prežene strah, ozdravi rano in neguje bolečino. 
Nekdo trka-ne bojte se odpreti! Nekdo vam ponuja 
svojo Luč, ki jo prinaša tudi Luč miru iz Betle-
hema, ki v letošnji poslanici slovenskih skavtov 
nagovarja: 
»Okoli nas se ovijajo temačne stiske, nekatere pri-
tiskajo v nas, v druge izginjajo ljudje, ki niti niso 
tako daleč stran. Tema nas ločuje in nas hromi.
Pa vendar obstaja luč, ki nas ogreje in pomiri, ko 
se tema umika pred njo. K luči se vsak po svoje 
približa in spozna, da je v skupnosti. Ko namreč 
luč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, 
ampak človek.

Zato vam prinašamo 
Luč, ki se je v Betlehe-
mu spustila med nas, da 
nas obsije z mirom in 
poveže v skupnost lju-
di. To je naš korak bližje 
vam v tem mrzlem času. 
Želimo vam dati to Luč, 
želimo biti z vami v sku-
pnosti. Sprejmite jo od 
nas in jo nesite naprej. 

Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne 
pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bli-
žino. Pusti se obsijati z mirom in zasveti v temi. 
Vstani in sveti!«                                           (PK)


