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1. ADVENTNA NEDELJA, 29.11.
7.00: živi in + farani
+ Neža BAUMKIRHER in vsi njeni umrli
+ Anton DROBNE, 15. obl.
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 30.11., sv. Andrej, apostol
+ Avgust, Ana, sorodstvo HRASTNIK 
+ Vida OJSTERŠEK
+ Jožef DEŽELAK
TOREK, 1.12., sv. Karel de Foucauld, red.
+ Rudi PASARIČ, sorodniki PASARIČ in PENIČ
+ PAVČNIK, JENČIČ, JECL
+ sorodniki PLATOVNJAK in ŠKORJA
SREDA, 2.12., sv. Kromacij, škof
+ Angela BELEJ, 6. obl. in Izidor
+ Justi ŽEBALJEC
+ Jože TUŠEK
ČETRTEK, 3.12.,  sv. Franč.išek Ksaver, duh., red.
+ ZEMETOVI in rodbina (Trobni Dol)
+ Stanislava FRECE, zadušnica
+ dva Karla, Rozalija, Meta BEZGOVŠEK
PETEK, 4.12., sv. Janez Damaščan, duh., cerkv. uč.
+ Karol VODIŠEK, 30. dan
+ Vinko RENKO
priprošnja v veliki stiski
SOBOTA, 5.12., sv. Saba (Sava), opat, pušč. 
+ Jože BARTOL, 1. obl., sestra Joža ter njuni starši
 za prednike “naše hiše”
v dober namen
2. ADVENTNA NEDELJA, 6.12.
živi in + farani
+ Angela, 5. obl., Franc, 23. obl., in sin Franc 
GUČEK, 6. obl.
+ Frančiška ZALOKAR
od 9h do 11.30 bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih

sogovornik, pozoren poslušalec in res moder sve-
tovalec. Večkrat je v družbi, kadar je pogovor zašel 
v lahkomiselno presojanje in ocenjevanje sočloveka, 
modro in nevsiljivo znal vplesti svetopisemsko 
misel: »Postavi, GOSPOD, stražo k mojim ustom, 
čuvaj vrata mojih ustnic!« (Ps 141,3)
Pri vseh osebnih stikih mu je pripomoglo izjemno 
znanje, tankočutnost za človeka in kar otipljiva vera 
v vstalega Gospoda, da je bilo druženje z njim res 
dogodek, ki se je globoko vtisnil v človeka.
Vse, kar zaznamuje in med nami povzdiguje 
njegovo osebnost, so resnično prekaljeni in pris-
tni darovi vere, modrosti, delavnosti, zanesljivosti, 
zaupljivosti, obzirnosti, duhovitosti, skromnosti, pre-
prostosti, enciklopedičnosti, bistroumnosti… le ne-
kaj kamenčkov mozaika naših vtisov, ob srečevanjih 
z njim, ki ga je sestavljala Božja vsemogočnost 
in dograjevala človeška učljivost, skozi, glede na 
človeška merila, dolgo dobo človeškega življenja- 
skoraj stoletje.
O njegovi bistroumnosti govorijo tudi njegova 
številna objavljena dela, med katerimi so mu od mla-
dih let še posebej ljubi kronogrami, zbrani v obsegu 
štirih knjig, a vsi niso natisnjeni.
Kronogrami so napisi v različnih jezikih, kjer v rim-
skih številkah zapisane črke neke povedi, dajejo tudi 
letnico nastanka. Določene črke: M=1000, D=500, 
C, L, V, I (J), ki so v besedilu, navadno poudarjene z 
drugo barvo ali izrisane z večjo velikostjo, običajno 
izražajo modrost, ki se nanaša na dogodek.
V teh dneh sem večkrat pomislil na škofa Smeja z 
mislijo sv. Avguština: »V ponižnosti je nekaj, kar 
čudežno zgane srce.« To je tisto, kar sem ob njem 
neštetokrat začutil.                                            RM

........................................................................

Nadaljevanje objave Poslanica svetega očeta 
Frančiška za 4. svetovni dan ubogih »Ponudi 
svojo roko siromaku« bo zopet v prihdonji številki

1  M = 1000
1  D = 500
3  C = 300
3  L = 150
7  V = 35
6   I = 6
            1991
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ČUJTE! PRIHAJA!
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu 
in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. 
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar 
je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo 
luč ljudi. In luč sveti v temi!« (Jn1,1-5)
S praznikom Kristusa, Kralja vesoljstva smo 
končali staro in z adventnim časom začenjamo 
novo cerkveno leto. Liturgija se je odela v 
vijolično- barvo spokornosti in upanja na prihod 
(latinsko »adventus«) novega, neznanega, a močno 
pričakovanega. 
Pripravljamo se na slovesno praznovanje Gos-
podovega rojstva (25. decembra), ko se spomin-
jamo Njegovega prvega prihoda-učlovečenja 
Božje Besede, ki je, zaradi našega zveličanja, post-
ala človek-slabotna, krhka, podvržena trpljenju in 
smrti, a polna milosti ter resnice.
Adventno spominjanje pa nas usmerja k 
pričakovanju Kristusovega drugega prihoda ob 
koncu časov, ko bo prišel v slavi in bomo deležni 
poslednje sodbe, po kateri, za Bogu zveste, trpljenja 
in smrti ne bo več.
Zato nas Božja beseda 1. adventne nedelje z Je-
zusovim pozivom opominja na razsežnost časa, ki 
ni vezan le na tukaj in zdaj, ampak sega »onkraj« 
zemeljskega, minljivega: »Pazite in čujte, ker ne 
veste, kdaj pride čas!« (Mr 13,33)
Čas je dragoceno darilo, ki ga, tako kot vsa darila, la-
hko cenimo ali pa zanemarimo. Večkrat se ujamemo 
v občutke, ki jih ubesedimo s tako znanim stavkom: 
«Nimam časa!«, saj smo, ne glede na spol, starost 
in delovno aktivnost, razcepljeni med številnimi 
vlogami in nalogami vsakdanjika, v katerem nam 
zmanjkuje časa tudi za Njega, ki ga pričakujemo. 
A obljuba Vstalega: »Jaz sem z vami vse dni do 
konca sveta,« (Mt 28, 20) nam daje vedeti, da je 
Emanuel=Bog z nami; čuječ, pozoren, potrpežljiv 
in vedno pripravljen darovati svoj čas nam, ker nas 

ima rad. Tako kot je Jezus obljubil apostolom pri zad-
nji večerji svoj tretji, nevidni prihod v človekovo 
srce: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in 
moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in pre-
bivala pri njem,« (Jn 14,23) tako ga obljublja nam. Le 
spustiti ga moramo v svoje srce, kjer naj ne bo pro-
stora za vase zaverovanost, da zmoremo in moramo 
vse narediti, potrpeti, preživeti… sami; kot majhni 
otroci, ko na starševsko pomoč odločno in jasno od-
govorijo: «Ne, sam bom!« Pripravljeni moramo izs-
topiti iz sivega povprečja vsakdanje ujetosti v tukaj 
in zdaj, se zazreti v nebo, prositi in se ponižno ter z 
zaupanjem izročiti v roke našega upodabljavca, kot 
mehka glina (Iz 64,7), da razjasni svoj obraz nad nami 
in da naše srce postane krotko, ponižno, hvaležno in 
veselo slehernega obiska Boga. 
Zato »Čujte!« in bodite pripravljeni. Vsak dan, tudi 
v dneh letošnjega adventa, ki je del iztekajočega se 
koledarskega leta, zaznamovanega z mikroskops-
kim virusom, ki je, v vsej svoji majhnosti, spremenil 
ustaljene tirnice vsakdana, prekril obraz z zaščitnimi 
maskami, povečal razdaljo medosebnega fizičnega 
stika in zaprl mnoga vrata. Soočamo se z nemirom, 
strahom, otopelostjo in nemočjo. Mnogi ob-up-ujejo 
nad pripravami na prihod Njega, ki je popolna Lju-
bezen, ki prežene strah (1Jn 4,18) in je Mir, ki nam ga 
zapušča in daje, zato se naše srce naj ne vznemirja in 
ne plaši (Jn 14,27) in je Veselje, ki ga prebuja vera do 
Boga in odprtost našega srca za Besedo, ki v svoji 
majhnosti, trka in odpira vrata našega srca, da nas 
zbliža in vzpodbudi k dejavni ljubezni do bližnjega. 
Kristjani smo! Ljudje, ki prinašamo upanje tam, kjer 
razlogov za upanje ni! Zato ne ob-up-ujmo, ampak 
čujmo in bodimo pripravljeni.
Ne samo na zunaj, kjer v adventu namenimo pozor-
nost adventnemu vencu, ki s svojo okroglo obliko 
izraža popolnost, večnost, z zimzelenjem pripovedu-
je o Jezusu, ki prihaja med nas, z vijolično barvo pa 
predstavlja upanje in zmago svetlobe nad temo, am-

pak tudi navznoter-z duhovnimi pripravami: mo-
litvijo, premišljevanjem o Njem (z branjem Svete-
ga pisma), prejemom zakramenta sprave, raznimi 
odpovedmi, postom, dobrimi deli in miloščino. Z 
mirom, ljubeznijo, vero in upanjem prižigajmo 
lučke na adventnem vencu in v naših srcih ter v 
srcih vseh, ki nam prihajajo na pot; v vsakomur je 
luč, le včasih pozabimo, ne zmoremo, nočemo ali  
ne upamo  jo spustiti v odnos, da prežene zunanji 
mraz ne-razumljenosti in ne-čutenja. Ne obsoja-
jmo teme, če smo pozabili prižgati luč. Bodimo 
sonce! Bodimo svetloba! Bodimo ljubezen.  (PK)

---------------------------
Zemeljsko popotovanje je v soboto 21. 11., na 
dan Marijinega darovanja v templju, sklenil 
upokojeni mariborski škof dr. Jožef Smej.

Laško občestvo ga je imelo, predvsem v obdobju 
njegove škofovske službe, za »svojega pastirja«.
Osebno prijateljstvo s tukajšnjim nadžupnikom 
Jožetom Horvatom, je k temu še posebej pripomo-
glo. Čeprav je med njima bila kar precejšnja raz-
lika v letih (škof Smej, rojen leta 1922, nadžupnik 
Horvat pa dve desetletji kasneje), ju je rodna prek-
murska zemlja tesno povezovala, da je bilo leto za 
letom, vsaj nekajkrat letno, laško občestvo deležno 
njegove daritve svete maše ter številnih homilij na 
raznovrstnih slovesnostih.
V poletnih mesecih pa si je rad vzel nekaj dni za 
študij, proučevanje raznih področji in za druženje z 
nadžupnikom, kot zamena za letni dopust.
V teh dneh se zato veliko Laščanov ustavlja ob 
spominih nanj, še posebej, kako je pogosto, v tišini 
svetišča, pred mašo, zrl v kakšen detajl freske in 
jo potem podrobno, smiselno, v povezavi z Božjo 
besedo in aktualnim časom, razložil med homilijo.
Spet drugi vedo povedati, kako so se srečevali z 
njim ob obisku Knjižnice Laško ali pa na poti na 
Hum. S svojo preprostostjo, skromnostjo in z do-
bro besedo, za vsakega človeka, je znal biti izvrsten 


