
MARTINOVA LILIJAMaše v prihodnjem tednu
NEDELJA, 24.12., 4. adventna nedelja
7.00: živi in rajni farani
         + Anton SREBOT, obl., starši SREBOT, sestre in bratje
9.00: + Alojzija TERBOVC, 4. obl.
10.30: + Brigita, Janez ZALOKAR in starši KRAJNIK
---------------------------------------SVETI VEČER----------------------
18.00: + Karolina BELEJ
ZDRAVILIŠČE 20.00: + Stane ŠRAML
00.00: živi in + farani
           + Marija DEŽELAK, obl., Franc in Ciril
            + Franc PEČNIK, obl.
PONEDELJEK, 25.12., BOŽIČ, GOSPODOVO 
ROJSTVO
7.00: + Anika VODIŠEK
 9.00: + Ferdinand MAČEK, 15. obl.
10.30: + Mihael OJSTERŠEK (Marija Gradec)
            + Štefka VERBOVŠEK, obl.
TOREK, 26.12., sv. Štefan, diakon, muč.; Dan samostojnosti 
7.00: + Fanika IMENŠEK
9.00: + Marija MLAKAR
10.30: + Franc KAČIČ in starši
           + iz družin HROVAT in MAČEK
11.30: blagoslov konj
SREDA, 27.12., sv. Janez, blagoslov vina
7.30: + Alojz, obl., in Amalija ZALOKAR
          + Tea BOLARIČ
           + Franc LORGER
ČETRTEK, 28.12., sv. nedolžni otroci, mučenci
14.30 sv. maša, 15.00 pogreb + Frančiške 
          VELIGOŠEK
18.00: + Antonija KRAJNC
            + Miroslav VEBER 
PETEK, 29.12., sv. David, kralj
14.30 sv. maša, 15.00 pogreb + Vinko LEŠEK
18.00: + Anica in Marija KRAJNC
           + Ana HRASTNIK

VERSKI TISK: Vabim k obnovitvi naročnine in nove 
naročnike. Morebitne odjave glede naročnin pa, prosim, 
sporočite v zakristiji ali v župnišču.
Celoletne naročnine za verski tisk znašajo:
DRUŽINA: 101,40€ - OGNJIŠČE: 32,€
MOHORJEVA ZBIRKA 46€//redna prodaja 65€
MISIJONSKA OBZORJA: 9€ – PRIJATELJ: 11,70€ 

Božični blagoslovi vaših domov
Spet je leto naokoli in pred nami so različni božično - no-
voletni običaji. K tem sodijo tudi blagoslovi 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:
26.12.Gaberno, Lahomšek, Trojno;
27. 12. Lahomno, Stopce, Harje,
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, c. na Lahomšek, Kuretno in Strmca;
31. 12. Brstnik, Rifengozd,
           Olešče, Reka, Padež.
Koledniki vas bodo začeli obiskovati po 26. decem-
bru, do svetih treh kraljev. Letos vas bodo obiskali 
že 23 leto.   V župnijski cerkvi se bodo predstavili 6. 
januarja pri večerni sveti maši.

SOBOTA, 30.12., sv. Feliks I., papež
18.00: + Elizabeta PUŠNIK
           + Sivester TERŠEK in družina OBLAK
NEDELJA, 31.12, Sveta Družina
7.00 + živi in + farani
 9.00: + Stanko ALEŠ, obl.
          + Silva HROVAT
10.30: + Marija, 29. obl., in Karl KRAŠOVC (Stopce)
             + Fortunat, Darko HRASTNIK in + ERJAVČEVI

Bog je namreč svet tako vzlju-
bil, da je dal svojega edinorojen-
ega Sina, da bi se nihče, kdor vanj 
veruje, ne pogubil, ampak bi imel 

večno življenje.
Janez 3,16
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Božič - praznik rojstva Jezus Kristusa, našega odrešenika 
-http://katoliska-cerkev.si-

Na božični dan, 25. decembra, v Katoliški cerkvi 
praznujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Vsebina prazni-
ka je povezana s skrivnostjo Božjega učlovečenja. 
Z Jezusovim prihodom v zgodovino se je Bog 
dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka.
Natančen datum Jezusovega rojstva ni znan, čeprav je 
njegovo rojstvo zgodovinsko dejstvo. Po tem dogodku 
od 6. stoletja naprej štejemo tudi človeško zgodovino. 
Papež Julij I. (337–352) je za datum Jezusovega rojstva 
določil 25. december. Čas zimskega solsticija je bil že v 
predkrščanskih časih obdobje praznovanja in festivalov. 
Cerkev se je temu prilagodila in obdobju okoli solstic-
ija, ko se dnevi začenjajo daljšati, dala novo vsebino. 
Ob prihodu nove luči v naravo kristjani praznu-
jemo novo Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. Kakor koli 
natančen datum Jezusovega rojstva za krščanske veroiz-
povedi danes ni več bistvenega pomena, pač pa je glav-
na njegova vsebina: Božji Sin se je učlovečil in prišel 
na svet, da bi človeštvo odrešil njegovih grehov.
V Cerkvi so za božič že zgodaj vpeljali navado trikrat-
nega obhajanja maše (opolnoči, ob zori in podnevi), 
kakršne nima noben drug praznik. Cerkev še danes ob 
božiču opravlja trikratno evharistično slavje – vsak 
duhovnik sme izjemoma opraviti tri maše. Pri polnočni 
maši je največji poudarek na Jezusovemu rojstvu v 
hlevu in hvalnici angelov, pri zorni ali pastirski maši 
se pripoved nadaljuje s pastirji, ki so obiskali Jezusa, 
s čimer se pripoved o rojstvu konča. Dnevna maša 
je vsebinsko najgloblja, saj je središčni odlomek iz 
Svetega pisma vzet iz začetka Janezovega evangelija.
»Ko Bog v polnosti časov pošlje svojega edinega Sina 
in Duha ljubezni, razodene svojo najglobljo notranjo 
skrivnost. Bog sam je večno izmenjavanje ljubezni: Oče, 
Sin in Sveti Duh; in namenil nam je deležnost pri tem 
večnem izmenjavanju« (Katekizem Katoliške Cerkve 
221). V liku Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega Sina, 
najdemo razlago Boga Očeta, ki nam je razumljiva šele 
po delovanju Svetega Duha, ki je izlit v našo notranjost.
Praznik Jezusovega rojstva je za vsakega kristjana 
priložnost, da se odpre in dovoli, da se Bog rodi v 

njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero.
To je torej božič! Zato: Pozabite na čiščenje oken, odložite 
listo za nakup daril. Mogoče tudi pečenka in sadni kruh 
nista tako pomembna. 
Ko Bog postane človek in leži v jaslih, je pomembno 
vse kaj drugega. Ko Bog prestopi mejo in s tem odpre 
moje meje – potem moram storiti še vse kaj drugega. Vso 
duhovno kondicijo, ki smo si ju s trudom nabrali v ad-
ventu, moramo vzdrževati in izkoristiti tudi v prihodnje! 

In kako lahko ob božiču še okrepimo našo vero?
Da okrepimo ljubezen do Boga in naših bližnjih:

1. Z  redno molitvijo - pogovorm z Bogom:
Moli kratko pa dobro! Pokrižaj se zjutraj, ko vstaneš, 
priporoči vsako delo Bogu. Brez večerne zahvale naj 
bi človek nikoli ne zaspal. (bl. Anton Martin Slomšek)
2.     Z rednim obiskom svete maše. 
Prosimo za zbranost med mašo, pri vsaki maši si izberi-
mo oseben namen, pozorno poslušajmo Božjo besedo, 
spremljajmo dogajanje na oltarju in še več časa nameni-
mo pogovoru z Jezusom, ko Njega, živega Boga prejme-
mo pri svetem obhajilu. Takrat mu povejmo vse, prosimo 
ga pomoči in veliko se mu zahvaljujmo.
3.     S  še večjim zaupanjem v spoved - kot nov začetek
Jezus nam pri spovedi po duhovniku odpusti naše napake 
in da novih moči za nov začetek. Ne čakajmo spet s 
spovedjo šele do velike noči! Temveč pojdimo k spovedi 
že prej, ko bomo čutili, da potrebujemo našo dušo olajšati 
in z Njim začeti znova. 

Modri cerkveni očetje o božiču
 Sveti Janez Krizostom pravi: »Ko bralec pride 
do Jezusovega rojstva, vidi v njem izvor vseh večjih 
praznikov Cerkve: velike noči, vnebohoda, binkošti«. 
»Prvi del besedila nas s časovnimi napotki popisa pre-
bivalstva ter rojstva uvede v zgodovinski okvir Jezusove-
ga rojstva«, dodaja Evzebij iz Cezareje. Kasij pa pravi: 
»Avgustovo zmagoslavje je podoba Kristusovega, po 
katerem so bili vsi verniki popisani v božjem imenu«. 
Sv. Beda pa to razlaga takole: »Čeprav je bil Jezus 
spočet v Nazaretu, je Marija zaradi popisovanja morala 
iti v Betlehem, da bi se On rodil v Davidovem mestu, 
saj Betlehem pomeni 'hiša kruh'«. Ciril Aleksandrijski 
pa nadaljuje z razlago besedila takole: »Marija je bila 

Jožefova zaročenka, toda otrok v njenem telesu je bil 
spočet brez moškega semena. Devica Marija je bila 
svetišče za Jezusovo meso«. Sv. Beda to nadalje razl-
aga: »On je zelo jasno Bog in človek, Marijin prvoro-
jenec in prvorojenec vsega človeštva, prvorojenec mi-
losti«, »ki se je ponižal zato, da bi mi postali popolni 
ljudje«, pa k temu dodaja sv. Ambrož. Janez Menih 
nadaljuje: »Po plenicah nas je Jezus osvobodil vezi 
greha, ki nas je vklenil v verige«. »To nam razodeva, 
kako je prevzel našo slabotno človeško naravo, da bi 
nas pripeljal do naše prvotne obleke, ki je nesmrt-
nost« pravi sv. Janez Krizostom. Več cerkvenih očetov 
pravi, da »On leži v jaslih kot krma za tiste, ki se 
obnašajo kot živali, za nas pa je sedaj kruh iz nebes«.
»Kakor je angel katehiziral Marijo in Jožefa, tako 
sedaj angeli katehizirajo pastirje« nadaljuje z razlago 
sv. Ambrož. Origen ob tem dodaja: »Angeli naznan-
jajo v Jezusu tistega, ki ozdravlja narode«. Sv. Beda 
nadaljuje: »Ko angel oznanja, da se je danes rodil 
Zveličar, naznanja zarjo novega dne, ki prihaja po 
navzočnosti Božjega kraljestva v ljudeh ter po Kris-
tusovem javnem delovanju in bo pregnala temo«. 
»Zveličar ima dve čudežni rojstvi: 'Večno rojen iz 
Očeta se je sedaj enkrat rodil iz device'« pravi sv. 
Avguštin. Sv. Gregor Nazianški pa pravi: »Ko začne 
s plenicami otroka Jezusa, kot z znamenjem rojstva 
Mesija in zaključi z njegovim mrtvim telesom povi-
tim v povoje za pogreb, Luka s tem poveže med sabo 
Jezusovo rojstvo, njegovo smrt in vstajenje«. Gregor 
Veliki pa pravi: »V Jezusovem rojstvu se Božja slava 
razodeva na zemlji kot mir ter dobra volja med Bogom 
in človeštvom, med angeli in ljudmi«. Sv. Avguštin ob 
tem pravi: »Jezus je mož miru, celotno in popolno 
učlovečenje modrosti«. Sv. Efrem Sirski pa vse to 
povzame v sledečo misel: »Z rojstvom in smrtjo Je-
zusa iz Nazareta, sta v miru povezani nebo in zemlja«

***
Blagoslovljen božič in miru novorojenega 

odrešenika! 
Vam vsem želimo župnik Rok, duhovni pomočniki Klemen, 

Peter in Jože ter diakon Matic.


