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Maše v prihodnjem tednu
7. NEDELJA  MED LETOM, 20.2. 
7.00: živi in + farani
 9.00: + Franc DEŽELAK (Stopce), starši, obl.,očim, 
            brat in sestri
           + Dragica ŠUSTER
10.30: v zahvalo Petrovški Mariji in v dober namen

PONEDELJEK, 21.2. sv.Petrer Damiani, škof, c. uč.
7.30: v zahvalo in priprošnjo Mariji 
          + Janez PLANINŠEK

TOREK, 22.2. Sedež apostola Petra
18.00:  + Jožef KLADNIK, 8. dan
             + Franc TERŠEK

Plenum Župnijske Karits Laško po večerni maši

SREDA, 23.2., sv. Polikarp, škof, mučenec
7.30: + Darja FILIPŠEK
         + Ivan DEŽAN

ČETRTEK, 24.2., sv. Matija, apostol
18.00: + Dragica ŠUSTER
           + Jožefa VRBOVŠEK

PETEK, 25.2., sv. Valburga, opatinja
7.30: + Miroslav ŠRAJ
18.00: + Angela, 2. obl., in mož Marjan DEGEN 
            + Janez TURIN, zadušnica

SOBOTA, 26.2., sv. Aleksander, škof
18.00: po namenu 
            priprošnja za zdravje in srečo v družini 

8. NEDELJA MED LETOM, 27.2.
7.00:  živi in + farani
9.00: + Marija, obl., in Franc PUH
          + Franc, obl., in Irena MAČEK
10.30: + Franja BENEDEK, obl.

Vsakdo lahko prispeva delček sebe, ne glede na spol, 
izobrazbo, starost, delovni status, oddaljenost od žu-
pnijske cerkve, sposobnosti, spretnosti ter zmožnosti 
ipd.
Ne malokrat smo ljudje radi osebno nagovorjeni, pro-
šeni-ne samo enkrat, ampak večkrat, mnogokrat kar 
sami ocenimo, da jih je za neko akcijo, dogodek, skupi-
no že dovolj in da nas pa zagotovo ne potrebujejo zra-
ven, zgodi se nam tudi, da podcenjujemo naše znanje, 
spretnosti, sposobnosti, da bi sodelovali… in ja, včasih 
je strah pred neznanim večji od poguma, ko se odloča-
mo za sodelovanje.
Zgodi pa se tudi, da župnijsko cerkev dojemamo kot 
servis za duhovne storitve (maša, obhajilo, spoved, za-
kramenti ipd.) in zanemarimo ter se sploh ne ozremo 
po občestvu, katerega del smo vsi župljani.
Bodimo pozorni drug do drugega, pa če tudi se vi-
dimo samo pri nedeljski maši, prisluhnimo oznanilom, 
berimo župnijski list in letake ter plakate v cerkvi…
vsaka misel, beseda in dejanje šteje; samo nekaj kon-
kretnih možnosti sodelovanja: petje-v zboru in ljud-
sko petje, igranje instrumenta, branje Božje bese-
de, čiščenje in krašenje cerkve in župnišča ter njune 
okolice, pisanje prispevkov za župnijski list, plete-
nje adventnih venčkov, postavljanje jaslic, pomoč-
-v obliki dela, finančne in materialne donacije žu-
pnijski Karitas, likanje, šivanje, pospravljanje ipd. 
Hvaležni smo lahko, da je naše župnijsko občestvo 
odprto za dialog med duhovniki in nami laiki, zato ne 
čakajmo, da bomo prošeni, ampak pristopimo in ponu-
dimo ali predlagajmo.
Prav vsak pa je vedno znova in znova povabljen v 
vsakem trenutku k MOLITVI, ki naj se v svojih pro-
šnjah in zahvalah dotika tudi naše župnije-duhovnikov 
in nas župljanov ter vseh vernih in nevernih ljudi, da 
skupaj hodimo v ljubezni ter spoštovanju po poti ži-
vljenja-ne samo v daljine, višine in širine, ampak tudi 
v globine naše medsebojne povezanosti in rasti v Člo-
veka.                                                                         (PK)

Ne hodi samo v cerkev, bodi Cerkev!
Kajti Cerkev je to, kar smo, 

ne kam gremo!



SODELOVANJE

»Če hočeš hiteti, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi 
v skupini.« (afriški pregovor)

Sinoda 2021-23 nas poleg občestva in poslanstva, na-
govarja k sodelovanju, saj je Cerkev, kot živo obče-
stvo, odprt prostor zanj. »Kakor je namreč telo eno in 
ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav 
jih je veliko, tako je tudi Kristus« (1Kor 12,12) - Cerkev. 
Vsak kristjan je del nje, ki sama zase, ne bi živela in 
preživela, saj je vsak iz med nas kristjanov pomemben 
za njeno bivanje, obstoj in razvoj. »Ne more oko reči 
roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne 
potrebujem vas« (1Kor 12,21).  Telo obstaja, deluje in se 
razvija, če vsi njegovi organi in udi sodelujejo pove-
zano, enotno. A enotnost ne pomeni, da so posamezni 
deli telesa, skupnosti, Cerkve, občestva kloni, kopije 
enega samega. Enotnost v sodelovanju župnijskega 
občestva in širše Cerkve se izraža v raznolikosti po-
sameznikov, njihovi edinstvenosti, ki enotno deluje-
jo za skupno dobro- v oznanjevanju Kristusa in prina-
šanja Njega drugim, v okolje, kjer živijo. Kajti Bog nas 
ni poklical v življenje, da bi bili samemu sebi zadostni.

»Reke ne pijejo svoje vode; drevesa ne jedo svojih sa-
dov; sonce ne sije samo sebi in rože ne širijo svojih vo-
njav zase. Življenje za druge je pravilo narave. Vsi smo 
rojeni, da si pomagamo. Ne glede na to, kako težko je. 
Življenje je dobro, ko si srečen; ampak veliko boljše, ko 
so drugi srečni zaradi tebe.« (papež Frančišek) 

Poklical nas je v odnos z Njim, ki je ljubezen. Gary 
Chapman v knjigi Z ljubeznijo do sreče verjame, »da 
ima ljubezen v tem svetu ne samo možnost, ampak da 
je pravzaprav naša edina možnost. Če lahko začnemo 
spoštovati drug drugega kot soljudi, ki se medsebojno 
potrebujejo in si zavestno prizadevajo za dobro drug 
drugega, je potencial za dobro neomejen. Če tega ne 
bomo zmogli, bomo izgubili svoje dostojanstvo in 
uporabili tehnološke dosežke zadnjih petdesetih let 

za to, da se bomo uničili. Če nameravamo rešiti teža-
ve v svoji globalni družbi, potrebujemo spoštovanje 
in smiseln dialog, ki izvirata iz ljubezni.« In ljubezen 
se lahko zgodi samo v odnosu, ko presegamo meje 
lastnega egoizma in se odpiramo drugim v želji po 
sodelovanju: slišati in biti slišan, razumeti in biti razu-
mljen, sprejemati in biti sprejet.

Pravo sodelovanje ni tekmovanje, v katerem nekdo ve-
dno izgubi, kjer vedno nekoga izločimo, ker ni takšen 
kot ga zahtevajo naše predstave ter pričakovanja. Pravo 
sodelovanje ne sme temeljiti na vzvišenosti ali pokro-
viteljstvu, temveč na spoznanju, da s sodelovanjem z 
drugimi, za skupno dobro, koristimo občestvu in tudi 
samemu sebi. »Še več, udje, ki se zdijo slabotnejši, so 
še bolj potrebni, in tistim, ki se nam zdijo manj vredni 
časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj ugle-
dnimi še lepše ravnamo, medtem ko ugledni tega ne po-
trebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu name-
nil več časti, da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi 
udje enako skrbeli drug za drugega. Če en ud trpi, trpijo 
z njim vsi udje, če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi« 
(1Kor 12,22-26). Zato nam Jezus v današnjem evangeliju 
pravi: »Ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki 
vas sovražijo…In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, 
storite vi njim…Bodite usmiljeni…Ne sodite…Ne ob-
sojajte…Odpuščajte in Dajajte.« (Lk6, 27-38)
Besede, ki zvenijo tako milosrčno in lahkotno, a njiho-
va realizacija v našem vsakdanu je vse prej kot lahka. 
Kako naj bom usmiljen do tistega, ki mi je storil krivi-
co? Kako naj se izognem obsojanju in presojanju, kdo 
lahko stopi v cerkev, kdo lahko pristopi k branju božje 
besede ali sprejetju svete hostije, kdo je upravičen do 
materialne in duhovne pomoči…ipd.? Koliko izzivov, 
preizkušenj in skušnjav s katerimi nas sooča življenje v 
občestvu župnije in Cerkve ter izven njiju. On, ki je prvi 
ljubil, odpuščal, sprejemal, izkazoval usmiljenje in se v 
svoji brezmejni ljubezni razdajal za vse-verne in never-
ne, bogate in revne, zdrave in bolne, grešnike in svetni-

ke… pa nam daje vzgled, kako delovati-živeti iz LJU-
BEZNI; a ne take, kot jo opisujejo ljubezenski romani 
in prikazujejo pocukrane tv-limonade, ampak take, ki 
se poraja v odnosu, v katerem je ljubeč prostor za 
drugačnost; da se jo spoznava z odprtim srcem, ne 
nujno razume, a v polnosti (brez obsojanja) sprejema. 
Ljubezni, ki ljubi svoje sovražnike in jih blagoslavlja; 
popolno nasprotje, ki ga razum, brez srca in vere, ne 
more dojeti ter sprejeti v okušanju bolečine spoznanja 
in izkušnje.

»Če so te obsojali, izberi biti razumevajoč.
Če si bil zavrnjen, izberi sprejemanje.
Če so ti zbujali občutke sramu, izberi sočutje.
Bodi človek, ki si ga potreboval, ko si trpel -
ne pa človek, ki te je prizadel.
Prizadevaj si biti boljši človek od tega, kar te je zlo-
milo.
Obljubi si, da boš zdravil rane, namesto, da bi postal 
zagrenjen -
ker le tako ne boš deloval iz bolečine, temveč iz Ljube-
zni.« (Lori Deschene)

Kristjani smo poklicani k ljubezni, ki ne deluje po 
principu »oko za oko, zob za zob«, ampak po moral-
nih načelih sočutja, usmiljenosti in blagosti, ko drug 
drugega blago-slavljamo v svoji popolni nepopolno-
sti, ki je, s svojim najmanjšim delčkom, pomembna v 
občestvu, v katerem vsakdo uresničuje svoje poslan-
stvo na skupni poti v hoji za Kristusom. Poklicani smo 
k predanosti in veselju sodelovanja, katerega moč 
je kot pot, »ki za vsakim ovinkom, navkljub presene-
čenjem, usmerja naše korake k veselju, v predanosti 
in zaupanju« (Rok Metličar v fb objavi s Huma, 26. 1. 2022)                 

KAKO PA LAHKO JAZ SODELUJEM V NA-
ŠEM ŽUPNIJSKEM OBČESTVU?

Možnosti za sodelovanje je toliko kolikor je članov 
našega župnijskega občestva.


