
MARTINOVA LILIJAJEZUSOV KRST, 10.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + starši Karel in Jožefa PUŠNIK, Jože in
          Angela ŽNIDAR
10.30: + Martin TOPOLE, 2. obl.
           + Ana, Franc in Jožefa ZORKO
PONEDELJEK, 11.1., sv. Pavlin Oglejski, škof, 
7.30: + Jože MERHAR  
          + Jernej, žena Antonija, sinova Izidor in Anton  
RAZBORŠEK
           + Frančiška ZALOKAR
TOREK, 12.1., sv. Tatjana, mučenka
18.00: + Vinko KRAŠOVC
           + Marija MAČEK
           + Jožef HRASTNIK in Kristina
SREDA, 13.1., sv. Hilarij, škof, cerkv. uč.
7.30: + Anton, Ana ČADE, Lizika in Tončka KAČIČ
         + Jožef DEŽELAK
         + Alenka Pesko PASARIĆ
ČETRTEK, 14.1., sv. Odon, prior v Jurkloštru
18.00: + biseromašnik Martin BELEJ, obl.
           + Štefanija ULAGA
           + Marija KNEZ
PETEK, 15.1., sv. Pavel iz Teb, puščavnik
7.30: + Jože, žena Marica in sin Drago MAČEK 
18.00: + Magdalena ŠKORJA 
             + Tilka ŠKORJA
SOBOTA, 16.1., sv. Honorat , škof
18.00: + Janez, Marija, brat Jože, Ivek PUŠNIK
                in stari starši
           + Stanislava FRECE
            + Štefan KRIVEC 
2. NEDELJA MED LETOM, 17.1.  krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Antonija LUBEJ in Cilka
10.30: + sorodniki PLATOVNJAK in ŠKORJA
18.00: + Franc Alojz DEŽELAK
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Šibe potresa, reši nas, o Gospod!
Potres, 29. decembra 2020, z epicentrom v Petrinji, je 
bil opomin vsem, tudi v Sloveniji, da varnost ni samou-
mevna. Tresenje tal, ki smo ga močno čutili, je marsikoga 
navdalo s strahom in v nas izzvalo tesnobo. Mnogi se 
zdrznemo ob misli, »da se spet trese«, saj se popotresni 
sunki kar vrstijo. V mnogih se zbudijo občutki iz leta 
1974, ko je bil epicenter potresa na Kozjanskem.
Potrese, kolikor se spomnimo iz šolskih klopi, povzroča 
narivanje tektonskih plošč v zemeljski skorji, litosferi. 
Ko se deli skorje, vzdolž stičnih površin, prelomnice, 
delno strejo ali plošče lokalno zdrsijo v navpični ali vo-
doravni smeri, se energija, ki nastane med narivanjem 
plošč, sprosti in se, zaradi tega, zemeljska skorja zatrese. 
Glavni vzrok potresov pri nas je narivanje majhne tekton-
ske plošče, imenovane Adrija. Plošča pritiska na veliko  
evroazijsko ploščo, kar povzroča potrese na Balkanskem 
in Apeninskem polotoku. (dr. Roko Žarnić, univ. dipl. ing.)
Starejše zgradbe in zgradbe na izpostavljenih le-
gah potres prizadene drugače, kot novogradnje. O 
kakšnih večjih popotresnih poškodbah stanovanj-
skih objektov pri nas nimam podatkov. Na področju 
dekanije Laško je po zadnjih pogovorih z duhovni-
ki, prizadejalo največ poškodb cerkvi sv. Mihaela, 
najhuje na obeh zvonikih. Kako so se držala druga 
svetišča? V župnijski cerkvi Sv. Martina je opaznih 
nekaj razpok v prezbiteriju, po tleh pa odpadle plasti 
beleža. V cerkvi Sv. Jedert nad Laškim se poznajo 
posledice potresa v prezbiteriju. V župniji Sv. Lenart 
nad Laškim je bila prizadeta župnijska cerkev in po-
družnica Sv. Petra. V cerkvi Sv. Ruperta nad Laškim 
so vidne posledice potresa na župnijski cerkvi.
Šmihelsko svetišče je bilo v naši župniji med za-
dnjimi obnovljenimi. Zdaj pa sta zvonika v takem 
stanju, da nam je statik naročil, da moramo bifore 
(line na višini zvonov) nemudoma podpreti. Morebi-
tni popotresni sunki ali zvonjenje bi lahko povzročili 
izpadanje klesanih obokov in s tem posledično ne-
popravljivo škodo. Večino tega nam je v minulem 
tednu uspelo zavarovati.                           (RM)

V teh »trdih« razmerah, ko je, za obisk nedeljske svete 
maše, potrebna najava (med tednom ni potrebna), vas 
vabim, da to opravite po:

telefonu 03-573-14-30 ali preko sms sporočila na 041-
887-354 (dan, ura in št. oseb, podpis) ali preko sple-
tne prijave: https://mase.si/prijava.php, kjer izberete 
cerkev, datum in uro svete maše, nato pa svojo najavo 
potrdite še na e-pošti.

Po pravilu: 30m2/ posameznika ali osebe istega gospo-
dinjstva, lahko naše svetišče, ki meri dobrih 545m2, 
sprejme 18 oseb.
Dokler bodo veljali ukrepi omejitve obiska svetih maš, 
bo v Laškem še 4. nedeljska maša, ob 18. uri.



Zakrament vere – KRST
Ko se človek rodi, se ga Jezus želi dotakniti. Sveti 
krst je prvi Jezusov dotik. Je prvi zemeljski dotik 
Boga. Sveti krst je temelj celotnega krščanskega 
življenja, vrata k življenju v Duhu in vrata, ki odpro 
dostop k drugim zakramentom. Krst je zakrament 
prerojenja po vodi v besedi. Po krstu se osvo-
bodimo greha in se prerodimo v Božje otroke. 
Postanemo Kristusovi, se včlanimo v Cerkev ter 
postanemo soudeleženi pri njenem poslanstvu.
Krst je najlepši in najveličastnejši od Božjih da-
rov… Imenujemo ga dar, milost, maziljenje, razs-
vetljenje, oblačilo netrohljivosti, kopel prerojenja, 
pečat in vse, kar je še najdragocenejšega. Dar, 
ker se podeljuje tistim, ki ne prispevajo ničesar; 
milost, ker se daje celo z grehom zadolženim; 
krst, ker se greh utopi v vodi; maziljenje, ker je 
posvečen in kraljevski; razsvetljenje, ker je sijoča 
luč; oblačilo, ker pokriva našo sramoto; kopel, 
ker očiščuje; pečat, ker nas varuje in je znamenje 
Božjega gospostva.
Kdo je lahko krščen? Krst lahko prejme vsak 
človek. Krst je tako pomemben zakrament, da lah-
ko krsti celo nekristjan. Pri tem mora imeti namen, 
da hoče narediti to, kar naredi Cerkev, ko krščuje.
Učinki krsta – S krstom so krščencu odpuščeni vsi 
grehi, izvirni greh in vsi osebni grehi ter kazni za 
greh. V krščenih ne ostane nič takega, kar bi jim 
preprečevalo vstop v Božje kraljestvo, niti Adamov 
greh niti osebni greh niti posledice greha. 
Krščenec s krstom postane nova stvar (prim. 2 Kor 
5,17), Božji otrok, deležen Božje narave, sodedič s 
Kristusom in tempelj Svetega Duha.
Krščenec prejme posvečujočo milost, ki ga naredi 
sposobnega, da veruje v Boga, vanj upa in ga ljubi 
z Božjimi krepostmi; daje mu moč, da živi in de-
luje po darovih Svetega Duha in mu omogoča rast 
v dobrem.

Krščenec postane del Cerkve in prejme delež 
pri Kristusovem duhovništvu ter pri njegovem 
preroškem in kraljevskem poslanstvu. Tega zna-
menja ne izbriše noben greh.
Biti krščen pomeni: moja osebna življenjska zgo-
dovina se potopi v tok Božje ljubezni. »Naše 
življenje pripada Kristusu in ne več nam samim. On 
nas spremlja, celo sprejme nas v svojo ljubezen, zato 
smo osvobojeni strahu. On nas objema in nas nosi, 
kamor koli že gremo – On, ki je življenje samo.« 
(papež Benedikt XVI.)
Krst je zato smrt naše sebičnosti in samozadostnosti 
ter »podobnost (Kristusove) smrti, saj je ravno Kris-
tusova smrt ta brezpogojna vdaja. Tako kot je Kris-
tus s svojo »smrtjo premagal smrt«, ker sta se v njej 
razodela poslednji smisel in moč življenja, nas tudi 
naše umiranje z Njim združuje z novim »življenjem 
v Bogu«. Vidno znamenje »novosti življenja« je belo 
oblačilo. To je kraljevsko oblačilo. Človek ponovno 
kraljuje stvarstvu. Povrnjena sta mu veselje in moč 
prave človeške narave.                                      (DC)

Kaj nam o podeljevanju zakramenta sv. krsta 
govori stataistika za laško nadžupnijo? 

V minulem letu 2020 je bilo v nadžupniji Laško 25 
krstov: 13 fantov, 12 deklic. 11 otrok je bilo rojenih 
v cerkveno sklenjenih zakonih, 12 v izvenzakonskih 
skupnostih, in 2 v civilno sklenjenima zakonoma. 
Rojstva, oziroma krsti v preteklih desetletjih: 
leta 2010 je bilo 33 krstov, 
leta 2000 je bilo 66 krstov, 
leta 1990 je bilo 51 krstov,
leta 1980 je bilo 80 krstov,
leta 1970 je bilo 80 krstov.
Nekatere družine so se v letu 2020 odločile, da 
preložijo krst na čase, ko ne bo toliko negotovosti 
zaradi Covida - 19. Vendar število krstov v zadnjih 
letih nakazuje neko drugo dejstvo. Leta 2019 je bilo 
27 krstov, leta 2018 je bilo 29 krstov, leta 2017 je 

bilo 44 krstov, leta 2016 je bilo 32 krstov, leta 2015 
je bilo 22 krstov, leta 2014 je bilo 29 krstov. To je 
eno izmed redkih let, v dolgi zgodovini nadžupnije 
Laško, ko je število krščenih, za posamezno leto, 
padlo pod število 30.

Poglejmo glede rojstev na področju Slovenije
»V letu 2020 je bilo v slovenskih porodnišnicah, po 
še ne uradnih podatkih, 18.432 porodov, kar je 514 
ali 2,7 % porodov manj kot v letu 2019.
V letu 2019 je bilo v slovenskih porodnišnicah, po 
še ne uradnih podatkih, 18.946 porodov, kar je 177 
ali 0,9 % porodov manj kot v letu 2018.
Odkar spremljamo podatke, se je najmanj otrok 
rodilo leta 2003, od takrat pa do leta 2010 je 
število rojenih otrok naraščalo. Sedaj pa že deseto 
zaporedno leto beležimo upad števila porodov, ki 
je bil v letu 2020 ponovno eden večjih.”
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Perinatalni informacijski 
sistem Republike Slovenije
Verska statistika za minulo leto se zbira v tem mes-
ecu, zato vam je sedaj še ne morem posredovati.  
Zanimive bi bile primerjave glede krstov po drugih 
župnijah in primerajave z mestnimi, podeželjskimi 
in primestnimi župnijami.
Ob sklepu plenarne seje Slovenske škofovske 
konference konec novembra lani, so škofje sprej-
eli in zadnji dan lanskega leta objavili šesto Letno 
poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2020. 
Zajema podatke škofijske pastoralne in verske 
statistike za desetletje 2009–2019:
podatki o podeljenem zakramentu svetega krsta 
izražajo enakomeren upad v celotni Sloveniji. 
V analiziranem desetletju se je število krstov 
zmanjšalo za 3.167, razmerje med rojstvi in krsti 
pa se je, v opisanem obdobju, znižalo iz 60,46 
odstotka na 51,83 odstotka. 
Če te podatke primerjamo z našo župnijo, zazna-
vamo, da so trenutne številke upadanja krstov še 
nekoliko izrazitejše.                    (prihodnjič nadaljevanje)


