
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
2. NEDELJA MED LETOM, 14.1. 
7.00: živi in + farani
         + iz družin JUH, TROBIŠ in LENART
9.00: v zahvalo 
          + Vinko in Jože ŽELEZNIK
10.30: + Jože ROZMAN in Janez KUMER
PONEDELJEK, 15.1., sv. Pavel iz Teb, puščavnik
7.30: + Pepca BAMBIČ in Anton (Ljubljana) 
          za modrost srca
          + Fanika IMENŠEK 
TOREK, 16.1., sv. Honorat, škof
18.00: + Peter ŠKORJA, 3. obl.
            + Marija in Franc ZUPAN
           + Rozalija ALIF, 8. dan

molitvena skupina po maši
SREDA, 17.1., sv. Anton, puščavnik, opat
7.30: + biseromašnik Martin BELEJ, obl., starši, bratje in sestre
            v čast sv. Antonu za zdravje pri ljudeh in živini
          + Ana HRASTNIK
          + Karolina BELEJ 
ČETRTEK, 18.1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja, dominik.
9.30: Dom starejših Laško
18.00: + Ante VESELIČ, 30. dan
           + Janez, Marija, 10. obl., in Mirko PADER
           + Antonija in Cilka LUBEJ

18.30: srečanje Alfa - 2
PETEK, 19.1., sv. Makarij Aleksandrijski, opat
7.30: v zahvalo za srečno operacijo 
18.00: + Franc PINTER
              + starši Neža in Jakob OJSTERŠEK

biblična skupina po sveti maši
SOBOTA, 20.1., sv. Fabijan, papež, muč., in Sebastijan, muč.
18.00: + Jože DEŽELAK, starši, sestra in dva brata
             + Vinko LEŠEK, 30. dan
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3. NEDELJA MED LETOM, 21.1.  krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Neža, Franc PUŠNIK in Leopold BREČKO (Sp. Rečica)
10.30: + Alojz, Julijana, Pavla GUNZEK, Ivan, Angela 
                ULAGA ter Jože KAMNIKAR
               + Ivanka in Karl KRAJNIK

ALFA srečanja 2018 so se pričela
Pogovor dveh pred oglasno desko z napovedjo Alfa 
srečanj je bil pomenljiv. Starejša oseba je vprašala 
drugo, če bi šla z njo na ta srečanja. Druga pa je 
rekla, da je to za tiste, ki se nameravajo poročiti pa 
nimajo vseh zakramentov, ne pa zanjo, ki ji je čas za 
poroko že zdavnaj minil ... Vpletel sem se v pogov-
or in skušal pojasniti, da so ta srečanja namenjena 
veliko širšemu krogu, kot ona misli. Namenjena so 
vsem, ki želijo poglobiti osebno vero, ki se želijo 
o verskih vprašanjih tudi pogovarjati in se družiti 
z ljudmi, ki jim je pogovor o Bogu zanimiv. Tudi 
tistim, ki v dobi odraščanja niso prejeli vseh za-
kramentov uvajanja, vendar nikakor ne samo tem. 
Čeprav se vsebina predavanj iz leta v leto ponavlja, 
pa so ostali deli vedno novi, saj jih vedno znova 
oblikujemo prisotni. Tudi tisti, ki ste že bili na teh 
srečanjih prejšnja leta, ste ponovno dobrodošli.
Prvo letošnje srečanje Alfa je bilo minuli četrtek po 
večerni maši ob 18.30. Glede na obveznosti prisot-
nih bodo ta srečanja ob četrtkih tudi ostala. 
Že v prvem srečanju smo odprli po predavanju silno 
zanimiv pogovor, ki se je po formalno zaključenem 
srečanju še kar nadaljeval.
Meni kot duhovniku pa so ta srečanja silno zanimiva 
tudi po tem, ker opažam da puščajo na udeležencih  
znamenje, o katerem lahko rečem, da se jih Gospod 
dotakne, da nam jezus postaja domač in da pušča 
znamenje v našem življenju.
Še vedno ste vabljeni, da se nam pridružite in tudi 
sami poskusite.                                     župnik Rok

“Učitelj, kje stanuješ?” Rekel jima je: 
“Pridita in bosta videla.”



Teden molitve  za edinost kristjanov 2018
 Na severni polobli vsako leto od 18. do 
25. januarja obhajamo teden molitve za edi-
nost kristjanov. Letos poteka pod geslom: 
Tvoja desnica, Gospod, je mogočna (2 Mz 15,6)

1.   Kaj sploh je (ne)edinost kristjanov? 
Edinost je želja mnogih kristjanov: za ponovno 
združitev različnih krščanskih Cerkva. Skozi 
zgodovino Cerkve smo se kristjani zaradi človeških 
slabosti in zgodovinskih dogajanj žal razdelili. Poz-
namo dva ključna razkola: 1. L. 1052 se vzhodna 
Cerkev loči od Rima - nastanek pravoslavne 
Cerkve. 2. V 16. st., v času Martina Lutra nastane 
več protestantskih Cerkva.

 2.   Si edinosti želi tudi Jezus sam?
Seveda, vsekakor. Edinost je bila tudi ena zadnjih 
Jezusovih želja, ki jo je izrekel med zadnjo večerjo: 
“da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v 
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, 
da si me ti poslal.” (Jn 17, 21)

3.   Kaj pa ima v zvezi z edinostjo t. i. ekumenizem?
Ekumenizem je krščansko gibanje, njegov temeljni 
namen pa prav iskanje edinosti med kristjani, ki je 
bil tudi eden od prvenstvenih namenov drugega va-
tikanskega koncila (1962-1965).

4.   Kaj pa imamo “navadni kristjani” z edinostjo?
Katoličani se moramo vsaj občasno za edinost 
zanimati - berimo prispevke, poslušajmo radijske 
oddaje, udeležujmo se dogodkov na to temo 
 - V četrtek, 25. 1., bo sklep tedna krščanske edi-
nosti v naši, celjski stolnici: ob 18.00 bo sveta 
maša, nato ob 18. 45 ekumenska molitev za edi-
nost, pri kateri bodo sodelovali tudi pred stavniki 
Evangeličanske in Srbske pravoslavne Cer kve.

Papež Frančišek je decembra na srečanju s predsed-
nikom Svetovne Evangeličanske zveze dejal: “go-
rivo ekumenizma je molitev!” Katoličani moramo 
tako poleg naših osebnih prošenj  na Boga obračati 
tudi z nameni celotne Cerkve, v tem primeru: “O 
Bog, pomagaj nam, da bi bili vsi kristjani spet eno!”  

Molitev za edinost kristjanov

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu 
poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane 

v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju 
troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, 

kakor so združeni božji izvoljenci v nebesih. 
Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, 

po priprošnji prečiste Device Marije, 
svetega Cirila in Metoda, svetega 

Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.
Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu ...

Zgornjo molitev so potrdili slovenski škofje za člane 
Apostolstva sv. Cirila in Metoda.
Naredimo sklep, potrudimo se in v tednu molitve za 
edinost vsak dan zmolimo zgornjo molitev (3 min:).

5.   In kaj je Apostolstvo sv. Cirila in Metoda?
Katoliška organizacija, ki povezuje ljudi, ki vsak dan 
zmolijo zgornjo molitev ter si še na druge načine 
prizadevajo za edinost med kristjani. 30. novembra 
1851 je Slomšek zaprosil papeža Pija IX. za potrd-
itev zamisli: »Koga izmed katoličanov ne bi bolelo 
srce zaradi žalostnega razkola med narodi, posebej 
med narodi slovanske krvi, katere sta v 9. stoletju sve-
ta brata Ciril in Metod klicala k edinosti vere in vodi-
la k materi sveti Cerkvi… Ko sem premišljeval usodo 
ločenih bratov in želel, da bi za njihovo združitev nekaj 
storil, pa jaz in moji nimamo drugega kakor molitev, 
zato sem sklenil ustanoviti Bratovščino sv. Cirila in 
Metoda… In to željo sem razodel duhovnikom lavan-
tinske škofije na duhovnih vajah… Ta moja beseda je 
bila z navdušenjem sprejeta in tisoči že dvigajo roke k 

Očetu usmiljenja ne le v naši, ampak tudi v sosed-
njih škofijah. Potrebno je samo še eno: da Vi, sveti 
oče, to bratovščino potrdite in blagoslovite…«
 Slomšek je določil cerkev sv. Jožefa v 
Celju za sedež bratovščine. V letu 1891 je škof 
Stojan na Moravskem poživil to bratovščino pod 
imenom Apostolstvo sv. Cirila in Metoda. Ta mo-
litvena bratovščina je na Slovenskem uspešno 
delovala do druge svetovne vojne. Ob njeni 
140-letnici (1991) so jo slovenski škofje v duhu 
2. Vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora in 
sodobnega gibanja za krščansko edinost obnovili.

6.   Kdaj se je začel teden molitve za edinost?
Pobudo za obhajanje Tedna molitve za edinost 
kristjanov je pred 110 leti (1908) dal Božji 
služabnik p. Paul Wattson, anglikanski redovnik 
iz Marylanda (ZDA). Kot anglikanec je ustanovil 
redovno družbo, ki si je zadala nalogo, da dela 
za edinost kristjanov. Najprej je hotel zbližati an-
glikance in katoličane, a je leta 1909 sam presto-
pil v Katoliško Cerkev. Isto leto je v katolištvo 
prestopila tudi celotna redovna družba. Naslednje 
leto je bil Wattson posvečen v duhovnika. Od leta 
2015 teče postopek za razglasitev za blaženega.

7.   Kako bomo pri nas obhajali teden molitve?
Od 18.-25. 1. bodo v naši cerkvi svete maše za-
znamovane z ekumensko  vsebino (nagovor ...). 
Gradivo že dolga leta skupaj pripravljata Papeški 
svet za edinost in komisija pri Svetovnem svetu 
Cerkva ter vsako leto skušaj s še drugo skupnostjo 
kristjanov; letos: s kristjani z otočja Karibov, ki 
imajo izkušnjo kolonializma in suženjstva, danes 
pa vsakovrstnega nasilja. Vsak dan tedna pa je iz-
postavljen kakšen konkreten problem, obarvan še 
s slovensko problematiko.


