
MARTINOVA LILIJANEDELJA, 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
PONEDELJEK, 26.12., sv. Štefan, Dan samostojnosti
7.00: + Alojz JEZERNIK, 20. obl., in Vida  
9.00: + družina ZALOKAR in KRAJNIK
          + Alojz KLINAR, starši Janez, Terezija,     
            bratje Franc, Ivan, Fortunat ULAGA
10.30: + Pavle URANKAR
         + Jože, Vinko ŽELEZNIK, Marija, Matija JUTERŠEK
                     in sorodniki
11.30: blagoslov konj
TOREK, 27.12. , sv.  Janez  apostol, evangelist
18.00: + Alojz SLAPŠAK, starši SLAPŠAK in ZUPANC
           + Mihec GOLOB
SREDA, 28.12., sv. nedolžni otroci, muč.
7.30: + Jožef KLINAR
         + stari starši in Janez, Julijana MEDVED in sor.
           + Martin PEGANC
ČETRTEK, 29.12. , sv.  David, kralj
18.00: + Cvetka CESTNIK
           + starši RAJH in dve sestri
PETEK, 30.12., sv. Feliks I., papež
7.30: + Franc PEČNIK, obl., in starši
18.00: + Fortunat in Darko HRASTNIK in za 
           zdravje
            + Terezija VIDIC
SOBOTA, 31.12, sv. Silvester, papež
10.30: + Silvester in Irmina TERŠEK
           + Dragica ŠUSTER
           + Jože TERŠEK
NEDELJA, 1.1.2023, sv. Marija, Božja Mati
7.00: živi in + farani
9.00: + Anika VODIŠEK
10.30: + Franc KAČIČin starši
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svetišču sv. Jakoba v Composteli in zrl v strop za 
nihajočo kadilnico, me je preplavil primerljiv ob-
čutek, ki sem ga doživel s pogledom v strop, ko je 
letos pod njim zrastel »mogočni Hum«. Zakaj? Ni-
mam odgovora. Prepričan sem, da so moje jutranje 
poti, moj »Camino«, ki ga nekateri prehodijo po 
Španiji in drugih državah, primerljiv v marsičem 
tem jutranjim vzponom na Hum. To je bil zame 
dar, da sem v nastajajočih jaslicah prepoznal sa-
dove, ki jih prinaša večletno vračanje po poteh k 
»samemu sebi«. Po vsem, kar sem čutil z osebo, 
ki mi je potožila: »Vrata lepega življenja so se mi 
zaprla, ko me je usoda pahnila v nepokretnost«, je 
mene preplavil val hvaležnosti, da mi je, navkljub 
kar nekaj omejitvam, vendarle uspelo doživlja-
ti vse leto Božjo bližino na poti. Vse doživeto na 
teh poteh lahko strnem v hvalospev prihajajočemu 
Detetu, ki prihaja med nas ubog in ponižen.
K temu naj pridenem še opazovanje posejanih pšeničnih se-
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rojstvo in smrt v dinamiko življenja. Rojstvo Jezusa v jaslih 
hleva in smrt na križu je postala pot našega odrešenja. 
To so koraki, kjer se lahko vse naše življenjske poti, vsa 
hrepenenja in upanja, vse zaznamovanosti in razočaranja 
razsvetlijo z žarom odrešenja. Potrebujemo le ponižnost, 
da se zmoremo skloniti k jaslicam in najti svoje mesto 
pod njegovim križem, da uzremo   luč upanja in zasliši-
mo vstajensko alelujo. Le tako se zmoremo, ob nekem 
koncu, veseliti novega začetka.              Vaš župnik

Božični blagoslovi vaših domov
Po dvoletnem premoru lahko ponovno načrtujemo tudi  
različne božično - novoletne običaje. K tem sodijo tudi bla-
goslovi vaših domov. Vaši duhovniki vas bomo obiskovali 
na vaših domovih in prinašali Božji blagoslov. Če bi kdo še 
želel, pa tega ni sporočil, lahko pove po mašah v zakristiji 
ali tudi svojim sosedom, kamor prihajamo. 
Razpored blagoslova domov v laški nadžupniji:
27. 12. Lahomno, Stopce, Harje,
            Gabrno, Lahomšek, Trojno;
28. 12. Radoblje, Marija Gradec, Modrič, Plazovje,
            Tovsto, Cesta na Svetino, Ojstro;
29. 12. Spodnja Rečica, Mulenca,
            Cesta v Debro, Debro;
30. 12. mesto Laško, Kuretno in Strmca;
31. 12. Brstnik, Rifengozd,
           Olešče, Reka, Padež.



BOŽIČNA POSLANICA
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse 
ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, 
ki je Kristus, Gospod.« (Lk 2,10-11)
 Ne bojte se, Bog je zvest, to je trajno sporočilo božiča, ki ga 
moramo slišati vedno znova, da se ponovno zavemo lepote in 
obdarjenosti našega življenja.
Božič je postavljen na konec leta – v čas, ko zima in tema do-
sežeta svoj višek, a se počasi že svita daljši dan in je svetloba 
vedno močnejša. Tako je božič že po naravi praznik zahvale, 
prošnje in upanja!
Tudi prvi Božič se je praznoval v težkih in prelomnih časih – 
stari svet se je poslavljal, napovedovalo se je nekaj novega. 
Ljudje so pričakovali Božji poseg – veličasten in močan, ki bo 
pokončal sovražnika in  ustvaril nov svet.
A Bog je posegel na drugačen način. Stopil je v zgodovino po 
otroku, po nemočnem in nenasilnem, po bitju, ki zahteva spre-
jetje in ljubezen.
»Tistim pa, ki so ga sprejeli, je dal moč, da postanejo Božji 
otroci!« pravi prerok.
Bog se je razodel, ne kot velika sila, ki z močjo spreminja svet, 
ampak kot Oče, ki ljubi, ki se daje človeku do konca.
Božič je dokaz, da Bogu ne zmanjka idej, kako bi človeka na-
govoril in se mu približal. Govori nam o tem, da pripadamo 
nekomu, ki nas ljubi, nekomu, ki želi, da bi, ne samo živeli ali 
životarili, ampak živeli polno – v veselju in izpolnitvi.
Božič nam govori, da si je Bog že na začetku izbral majhno 
in neugledno, da bi se lahko vsakemu približal: izbral je dva 
preprosta človeka, ki sta ga sprejela, Jožefa in Marijo, da pre-
prosti ne bi mislili, da ga niso vredni; izbral je hlev, da revni ne 
bi mislili, da se zanje ne zanima, izbral je tujce, da bi se lahko 
pri njem vsi čutili doma.
Bog ve, da človek ne more živeti sam, da,  bolj kot kruh, potre-
buje drugega, bolj kot orožje, besedo Ne boj se, bolj kot boga-
stvo in slavo, besedo Moj si, rad te imam. Zato se je svetu razo-
del po Besedi, da bi jo lahko slišal vsak, kdor ji želi prisluhniti.
Sprejelo jo je preprosto dekle iz Nazareta. In sprejeli so jo še 
mnogi drugi. In jo še sprejemajo. Zato naš svet ne ostaja brez 

upanja.
»Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse 
ljudstvo.«
Tudi danes ima ta beseda moč, da prebudi upanje, da pomi-
ri sprte, da opogumi preplašene, da ohrabri pogumne. Bog ni 
obupal nad človekom, ampak mu ostaja zvest. Daje se mu v 
roke, da bi ga prepričal o moči ljubezni in o lepoti življenja.
To veselo sporočilo praznujemo na Božič.
Želim vam, da bi ga praznovali v veselju in toplini doma; drug v 
drugem prepoznali, da ste veliki in ljubljeni v Gospodovih očeh 
in da Bog prebiva med vami.
Blagoslovljen Božič in srečno novo leto 2023 vam želim!
Maksimilijan Matjaž, celjski škof

Župnikovi dnevi pred božičem
Božična skrivnost ima, po letošnjem, nekaj dni dalj-
šem, adventu, svoje posebnosti. S skupino, ki se tru-
di za postavljanje jaslic, je bilo lažje načrtovati, laž-
je poiskati pravi čas, ki pomeni tudi usklajevanje z 
mnogimi obveznostmi sodelujočih v skupini. Posta-
vitev jaslic je vendarle »projekt«, ki vključuje naše 
osebne priprave na praznik in hkrati tudi vzporedne 
dolžnosti, katere so zelo različne. Postavljanje jaslic 
pomeni v teh dneh toliko izziva in lepote ustvarja-
nja, da se bomo z velikim užitkom, predvsem pa s 
priprošnjo Sveti Družini, ustavljali ob njih za dialo-
ge z Njim. Eden izmed razlogov osebno zapisane iz-
povedi v župnijskem listu je tudi hvaležnost za čas, 
ki ga želim deliti z vami v teh urah priprave.
Četrtkova jutranja maša ob soju sveč, zornice, kot jim 
pravimo, so bile svojevrstno doživetje luči, ki raz-
svetljuje prostor skorajšnjega prihoda Odrešenika na 
svet. Gospod prihaja v našo temo in jo razsvetljuje. 
Najlepši razlog, da: »Moja duša poveličuje Gospoda 
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju…«, 
kot je Marija ubesedila pri svoji sorodnici Elizabeti. 
V tem trenutku poslušanja evangelija je moj pogled 
odneslo preko pregrade, k že postavljenim jaslicam 
z mogočnim Humom, dobro vidnim čez pregrado. 

Praznična melodija in besedilo darovanjske pe-
smi: »Glasovi angelski z višin, odmevajo v temo 
sveta…« je približalo ta odmev in hojo na Hum 
sem ponotranjil v sebi, saj mi je bilo tudi to jutro 
podarjeno, da sem se že pred zgodnjo mašo vrnil 
s hriba. Ob koncu maše sem obraze udeležencev, 
ožarjenih od sija sveč, doživljal v vsem razkošju 
radosti nad doživetim. 
Pri postavitvi osvetlitve jaslic me je prešinilo novo 
odkritje. Preko učinka led luči na stropu je zelo 
približalo prizore fresk, ki me po svoji vsebini na-
govarjajo že dalj časa. Ustrezno barvno osvetlje-
ne se močno približajo. Le-te so, kot moje poti na 
Hum, iz one druge višine bolj prepoznavne. Oče-
tov QVEM MITTAM? (Koga naj pošljem?) in Si-
nov odgovor ECCE EGO (Glej jaz) je v tej osvetli-
tvi, s pogledom s Huma, vedno znova spraševanje 
in dajanje odgovora. In sedaj imamo v letošnjih 
jaslicah dejstvo učlovečenja za nas v našem času 
in prostoru. Moja skromna povezava z Gospodom 
se je v tem letu res največ odvijala na tej poti in 
zato sem tako hvaležen, za vse doživeto v prete-
klem letu, z novo priložnostjo, da prenesem same-
ga sebe pred Gospoda. 
Morda tistim, ki niste najbolj vešči razlage fresk te 
kapele, še nekoliko pojasnim. Gre za prizor upo-
dobljene Svete Trojice, pod njo je angel s pozav-
no, na kateri je pritrjena zastavica z gorečim srcem 
in napisom: NUNC PRINCEPS HUJ(us) MUNDI 
EICIET(ur), iois 12,31 (zdaj bo knez tega sveta iz-
gnan). Sv. Trojico povezujejo izreki že zgoraj 
omenjenega Očeta in Sina, pri Svetem Duhu pa je 
napis:  QVIS IBIT NOBIS? (Kdo od nas bo šel?). 
Ta osrednji prizor obkrožajo štiri upodobitve iz 
Jezusovega in Marijinega življenja: Jezusovo roj-
stvo, Obrezovanje, Marija pri branju s staršema, z 
Elizabeto in Zaharijem, četrti motiv pa predstavlja 
Golgoto z Marijo pod križem.
Ko sem pred leti vonjal vonj kadila v mogočnem 


