
MARTINOVA
      LILIJA  

NEDELJA SVETE DRUŽINE, 27.12.
živi in + farani
+ Stanko ALEŠ, 10. obl.
živi in + iz družin AŠKERC in RAJH
+ Vojko SENICA
od 9h do 11h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 28.12., sv. nedolžni otroci, muč.
za Božje varstvo in blagoslov v celotni družini
+ starši PASARIČ, živi in + iz družine PASARIČ
v zahvalo in priprošnjo
TOREK,  29.12. , sv.  David, kralj
+ Ludvik VERBOVŠEK, starši Štefan in Marija  in rodbina
+ Stanislav KRAJNC
SREDA, 30.12., sv. Feliks I., papež
+ Martin PRIVŠEK, starši Frančišek in Frančiška 
in vsi drugi iz družine PRIVŠEK 
+ Drago VODIŠEK
+ Stanislava FRECE
ČETRTEK, 31.12., sv. Silvester, papež
+ Silva HROVAT
vsi + MEDVEDOVI iz Brstnika
po namenu za zdravje
PETEK, 1.1.2021, sv. Marija, Božja Mati
+ Anica, Adolf ŠANCA, vsi iz družine LEBEN
+ Alojzij SLAPŠAK
+ Vinko KRAŠOVC
SOBOTA, 2.1., sv. Bazilij Veliki in Gregor Naci.
+ Darja UKMAR
+ Anton TOPOLE
+ Marija KNEZ
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3.1.
   živi in + farani
+ Jože OJSTERŠEK, živi in + iz družin OJSTERŠEK
+ Tilka ŠKORJA
od 9h do 11h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
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V trdih časih - nežno srce
Zaključek letošnjega leta je drugačen od že doživetih. 
Svet in odnosi v njem rišejo nove podobe. A najžlahtnejše, 
pri pričakovanju in pripravah na praznik Gospodovega 
rojstva, ki ga radi upodabljamo z jaslicami, je še vedno 
zmožnost človeka, da izstopiti iz naglice, zaustavi korak 
in se zamisli nad skrivnostjo odrešenja. Dar vere, da Bog 
postaja človek, da stopa v našo vsakdanjost, revščino in 
bedo ter prinaša dostojanstvo. 
V Pismu papeža Frančiška Admirabile signum (decem-
ber 2019) papež pojasnjuje, zakaj jaslice vzbujajo toliko 
strmenja in nas ganejo: »Predvsem zaradi tega, ker kažejo 
Božjo nežnost. On, Stvarnik vesolja, se skloni do naše 
majhnosti. Dar življenja, ki je vedno znova skrivnosten 
za nas, nas še bolj očara, ko vidimo, da je On, ki se je rodil 
iz Marije, vir in opora vsakega življenja. V Jezusu nam 
je Oče dal brata, ki nas pride iskat, ko smo zmedeni in 
izgubimo smer; zvestega prijatelja, ki nam je vedno blizu; 
dal nam je svojega Sina, ki nam odpušča in nas dviga iz 
greha.«
V teh trdih časih, v katerih smo se znašli, smo bolj kot leta 
poprej, povabljeni, da ohranimo nežno srce, s katerim se 
čuteče sklanjajmo k sočloveku in s svojo pristno bližino 
premagujmo trdoto, v kateri smo se znašli. Bodimo drug 
drugemu opora; rama, na katero se lahko naslonimo, da 
ne omagamo pod težo preizkušnje.
Vsako leto prazniki prinašajo tudi spomine. Kaj vse se 
zgodi v enem samem letu. Včasih je kar težko izluščiti in 
v srcu ohraniti pozitivno in lepo. A ravno k temu smo še 
posebej nagovorjeni.
Nemirni, negotovi in trdi  časi naznanjajo v letu, v katere-
ga vstopamo, spremembe v odnosih. Zato vam, v duhu 
pomirjujoče Božje zaveze človeštvu, ki jo poslušamo ob 
božični skrivnosti: »Kajti dete nam je rojeno, sin nam je 
dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti 
svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru« (Iz 9,5), 
želim miru polne praznike, v novem letu pa trdnega 
zdravja, poguma in čutečega, solidarnega srca.

Rok Metličar

Slava Bogu na 
višavah in na zemlji 

mir ljudem!



 Brat Klemen SLAPŠAK postaja DIAKON

V teh dneh je prišla iz Ljubljane nad vse razveseljiva 
novica, ki jo je v Laško sporočil laški rojak minorit brat 
Klemen Slapšak, da je začel duhovne vaje in bo v tednu, 
ki je pred nami, v cerkvi sv. Petra v Ljubljani, po rokah 
ljubljanskega nadškofa msgr. Stanislava Zoreta, prejel 
diakonsko posvečenje. Tega sporočila smo se močno raz-
veselili. Razlog veselja je v prvi vrsti Klemnov pogum, da 
po slovesnih zaobljubah, v začetku otkobra 2016, nadgra-
di zvestobo hoje za Kristusom v diakonski službi, na kat-
ero se je od slovesnih zaobljub pripravlal s študijem. Ko 
bo slovesnost mimo, ta bo zaradi pandemije, v ponedeljek 
28.12., v najožjem krogu njegovih bližnjih, ga naprosim, 
da spregovori o sebi. Na tem mestu pa objavljam njegovo 
predstavitev, ob slovesnih zaobljubah, ki jo je zapisal za 
Martinovo lilijo, v Ljubljani, 31. 8. 2016:

Naj začnem s Frančiškovim pozdravom: MIR IN DOBRO.
Dragi farani iz moje rojstne župnije sv. Martina. Gospod 
nadžupnik Rok Metličar me je prosil, da naj nekaj napišem, 
za župnijski list. Upam, da bom kratek. 
Osnova je ime Klemen, ki sem ga dobil leta 1983, kot drugi 
član v družini Slapšak. Ne mislite, da sva samo dva otroka, 
ampak nas je več, torej štirje bratje in vsak ima eno sestro, 
tako nas je pet. Življenje na samotni hribovski kmetiji je kot 
pravljica- tišina, zvezde, ptičje petje, medsebojna pomoč, 
razgled, veselje,... 
Takoj po srednji šoli sem začel delati in imel sem svoj 
denar. Vsega sem imel, kar ima vsak fant in še malo več. 
Ampak vsega nisem imel. Nekaj je manjkalo. Mislite, da 
denar? O to je najmanj. Imel sem največjo razdvojenost v 
sebi, v letih 2004- 2008. Vedno, ko sem odšel od maše, kot 
ministrant, je bilo lažje na vsakem koraku. Leta 2004 se 
obrne vse na glavo –človeško gledano. Delavec v Tvojem 
vinogradu? Nemogoče, to je noro. To se je ponavljalo. Kaj 
sem počel? Ja delal, po delu večkrat k maši, kot da ne bi 
bilo nič. V resnici pa sem pridobil nekaj, kar mi je dalo 
dovolj poguma, veselja in notranje moči, da sem z Božjo 
pomočjo leta 2008 odšel z oblačili od doma in vstopil k 

bratom minoritom.
Po mesecih kandidature in letih postulata je prišlo, leto 
preizkušnje – noviciat, ki sem  ga preživel v samostanu sv. 
Frančiška v Piranu. Prve začasne zaobljube za tri leta sem 
imel v začetku septembra 2012. Nato sem jih podaljšal za 
eno leto. Sedaj, po obdobju štirih let ponoviciata, se, z Božjo 
pomočjo v čistosti, uboštvu in pokorščini, odpravljam na 
pot, ki se imenuje slovesne zaobljube – večne. Slovesne zao-
bljube mi dajejo jasno spoznanje v notranjosti, da je pot, ki 
se začenja, del mene. 
Moje življenje ni v preteklosti ne v sedanjosti in ne v pri-
hodnosti. Ampak je moje življenje v meni in ga vodi Bog, 
z vso močjo, ne glede na vse padce, ki so bili, ki so in ki se 
bodo še zgodili. Vsak padec je viden s človeškimi očmi, kot 
padec. Bog gleda na vse in ve, da je vsak padec pomem-
ben za človekovo čistost, ki se kaže v pokorščini in uboštvu 
Njemu. Padec je odskočna deska za življenje v polnosti. 
V obdobju osmih let življenja v samostanu čutim veselje v 
sebi, ki bi ga želel vsakemu. Največ, kar lahko rečem Bogu 
je hvala za vse Vas, ki sem Vas srečal v življenju do sedaj, ki 
Vas srečujem vsak dan in za Vse tiste, ki Vas bom še srečal 
na poti življenja. Osebno srečanje, ki rodi odnos, je čudež, a 
čudeži se dogajajo v molitvi v občestvu z vsemi Vami. 
Vsak trenutek življenja je usmerjen k Bogu. Moj trenutek 
je, ali bom služil sebi in bom vedno dejal, da sem jaz tisti, 
ki zmorem…jaz…  Tukaj, v ta jaz, ki je tako vsakdanji, da 
se ga ne zavedam…, vstopi ravno sv. Frančišek Asiški, ki 
je videl, da vse stoji ali pade ravno na tem, kateremu gos-
podarju služim, lastnemu jazu ali Bogu. Ali znam preiti od 
jaza k ti? Celotno življenje, ki se ga tako oklepamo, je pot 
od jaza k Njemu. Zato je potrebno živeti poklic, v katerega 
je človek poklican. Zato lahko rečem s sv. Frančiškom: 
»Človek namreč toliko velja, kolikor velja pred Bogom in 
nič več.« (FOpom 19,2) Hvala Vam še enkrat, farani, faranke, 
Laščani in Laščanke za vsak delček v mozaiku molitve, na 
poti v večnost. MIR IN DOBRO!                                                                  

br. Klemen Slapšak, OFMConv

Kaj pomeni diakonska služba v Cerkvi?
Sama beseda »diakon« pomeni služabnik ali strežnik. 
Jezus je pri zadnji večerji apostolom umil noge, dal za 
zgled samega sebe. S tem je učencem predstavil sebe kot 
tistega, ki streže, in to na čisto poseben način: ne streže 
z jedili, ampak s hrano, ki je on sam. Samega sebe daje 
za nas. Vse svoje življenje pojmuje kot eno samo veliko 
služenje in strežbo, ki doseže svoj vrhunec v daritvi last-
nega življenja. To Jezusovo življenjsko držo še posebej 
obhajamo pri vsaki sveti maši.
Diakon je s posvečenjem utrjen z darom Svetega Duha, 
da lahko pomaga škofu in duhovnikom pri službi besede, 
oltarja in dejavne ljubezni. Kot služabnik oltarja oznanja 
evangelij, pripravlja daritev in vernikom deli Gospodovo 
telo in kri, prinaša sveto popotnico, vodi molitve, krščuje, 
v imenu Cerkve je navzoč pri sklepanju krščanske zakon-
ske zveze in vodi pogrebe.
Dobrodelne dejavnosti v Cerkvi so še posebej zaupane 
diakonom. Z Božjo pomočjo naj diakoni delajo tako, da 
v njih spoznavamo Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, 
ampak da bi on stregel. Zato se njihova služba Božji bese-
di dopolnjuje s pričevanjem dejavne ljubezni, ki je najbolj 
verodostojno oznanjevanje.
Prvi in neprekosljivi zgled služenja je Jezus Kristus sam. 
V tem je šel do konca. Da bi služil drugim in ne samemu 
sebi, da bi lahko bil povsem na voljo svojemu Očetu in 
potrebam Božjega kraljestva med nami, je bil ubog in 
neporočen, vedno voljan narediti tisto, kar je spoznal za 
Očetovo voljo. 
V današnji kulturi in javnomnenjski miselnosti, kjer misli 
človek najprej nase ter išče svoje interese in koristi, os-
tajajo ta dejanja nerazumljena. Žal je tako tudi v našem 
okolju. 

Diakonsko posvečenje je prva od treh stopenj svetega 
reda. Tako se lahko v letu, ki prihaja, v Laškem veselimo 
nove maše. Kdaj in kako pa nam bodo določali nekateri 
dejavniki, o katerih vas bomo sproti obveščali. Novega 
diakona Klemna močno priporočam v molitev.


