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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
PONEDELJEK, 18.1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja, red.
7.30: + Majda HRASTNIK, 2. obl.
          Bogu v zahvalo za uslišano prošnjo
          + Franc, žena Marija, sin Ferdo in hčerka 
           Štefka MAČEK
TOREK, 19.1., sv. Makarij Aleksandrijski, opat
18.00: na priprošnjo Lurške MB za zdravje in v zahvalo
        + Drago VODIŠEK
        + Stanislav KLINAR
SREDA, 20.1., sv. Fabijan in Sebastjan., mučenca
7.30: + Ivan in žena Fanika HUDINA
          vsi + iz družine DEŽELAK 
           + Vera ŠRAJ
ČETRTEK, 21.1., sv. Agnes (Neža), mučenka
18.00: + Neža BAUMKIRHER in njeni umrli
           + Neža in Jakob OJSTERŠEK
           + Antonija PINTER,  30.dan
PETEK, 22.1., sv. Vincencij, diakon, mučenec
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00: v zahvalo srcu Jezusovemu in srcu Marijinemu
          + Frančiška OJSTERŠEK 
SOBOTA, 23.1., sv. Henrik Suzo, duh., dominikanec
18.00: Bogu in MB v zahvalo za 85 let življenja in
            priprošnja za naprej
          + Jernej DEŽELAK (zadušnica)
3. NEDELJA MED LETOM, 24.1.
7.00: živi in + farani
9.00: v zahvalo za zdravje v družini in za 60 let življenja
10.30: + Marija OČKO
18.00: priprošnja sv. Jožefu, zavetniku vesoljne
           Cerkve

Ljubljeni, nežni in poslušni oče

V tokratnem župnijskem listu, ki je posvečen za-
koncem, je prav, da se spomnimo papeževe razgla-
sitve sv. Jožefa za “svetnika leta”. Z apostolskim 
pismom »Patris corde (Z Očetovim srcem)«, 8. de-
cembra 2020, ob 150. letnici razglasitve sv. Jožefa 
za zavetnika vesoljne Cerkve, smo dobili leto sv. 
Jožefa, ki bo trajalo do 8. decembra 2021.
V Svetem pismu je veličina sv. Jožefa v tem, da je 
v največji stiski zaupal in podaril svoje življenje. 
Da si je upal biti oseba, ki ne živi več iz sebe, am-
pak iz Božje Ljubezni.
Jožef je kot oče tudi v poslušnosti Bogu: s svojim 
»fiat« reši Marijo in Jezusa in uči svojega Sina »iz-
polnjevati Očetovo voljo«. Ker ga je Bog poklical, 
naj služi Jezusovemu poslanstvu, »sodeluje pri ve-
liki skrivnosti odrešenja in je v resnici služabnik 
zveličanja.«

Starodavna molitev k sv. Jožefu

O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako velika, tako 
močna, tako učinkovita pred Božjim prestolom, 
vate polagam vse svoje želje in hrepenenja.

O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo mogočno 
priprošnjo, naj mi tvoj nebeški Sin nakloni 
duhovni blagoslov, po Jezusu Kristusu, Gospodu 
našem, da bom lahko, s pomočjo tvoje nebeške 
moči, hvalil in častil najbolj ljubečega Očeta.

O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, ko 
premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v tvojem 
naročju; ne upam se ti približati, dokler počiva 
ob tvojem srcu. Močno Ga stisni tudi v mojem 
imenu, nežno Ga poljubi na glavo in Ga prosi, 
naj mi ta poljub vrne ob uri moje smrti. Sveti 
Jožef, priprošnjik za srečno zadnjo uro, prosi za 
nas. Amen.

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah in ko smo na pomoč 
poklicali tvojo sveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo in 
pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno pro-
simo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo in 
pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo. 

O skrbni varuh Svete družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristu-
sa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Pod-
piraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper 
moči teme in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, 
tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsa-
kega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu 
in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno 
zveličanje v nebesih. Amen



V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen 
prežene strah. (1Jn 4, 18)

»Če se dva človeka ljubita in če hočeta, da ljube-
zen ostane, morata izbrati isto smer. Še-le ko bosta 
hodila po isti poti, si bosta postajala vedno bližja.« 
(Phil Bosmans)

Skupna pot dveh oseb, ki vsaka zase, nosita svojo 
življenjsko/družinsko zgodbo; popotno torbo obču-
tij, doživetji, védenja in izkušenj, še zdaleč ni ravna 
in gladka. Na njej je veliko klančin, korenin, kame-
nja in trnja. Začetno navdušenje in občutek (za)lju-
bljenosti kmalu usahne. Skupni koraki postajajo vse 
težji, razpotja pa vabljiva rešitev: iti vsak zase, po 
svoji poti. A katero izbrati? 
»Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim, kajti k 
tebi vzdigujem svojo dušo!« (Ps 143,8)
Križ-znamenje na razpotju nas vabi k skupni poti-
-vabi nas k ljubezni, ki je: potrpežljiva…vse pre-
naša, vse veruje, vse upa, vse prestane in nikoli ne 
mine (1Kor,13) 

Začetnik zakonske zveze moža in žene je Stvarnik, 
kar pa je Bog združil, tega naj človek ne ločuje (Mt 
19,6) in papež Frančišek, v Radosti ljubezni, opisuje 
zakon kot podobo Božje ljubezni do nas, kot dra-
goceno znamenje, v katerem se zrcali Bog, ki v za-
konca vtisne svoje lastne poteze in neizbrisen značaj 
svoje ljubezni.
»Deni me, kakor pečat na svoje srce« (Vp 8,6)

Slovar slovenskega knjižnega jezika nam pojasnju-
je, da s tem, ko damo pečat, izkazujemo verodostoj-
nost, dokazujemo nedotaknjenost zapečatenega in 
mu dajemo svoje značilnosti, posebnosti. 
Stoletja nazaj so poročni prstani bili pečatni prsta-
ni, s katerim so odtisnili, v kapljici vročega voska, 
podobo-znamenje. Tako še danes poročni prstani 

predstavljajo pečat, s katerim zakonca, ko privolita 
v sveti zakon in se drug drugemu izročita ter sprej-
meta v celoti, vtisneta podobo svojega zakonca na 
svoje srce. Dve srci postaneta prepleteni in zleplje-
ni skupaj, kot pravi sv. Frančišek Saleški, mož in 
žena ustvarita vez, ki je lahko najmočnejša stvar na 
tem svetu in preživi celo smrt samo. Ko zakon ni 
med dvema, ampak med tremi, ker je med njima še 
Jezus, je nepremagljiv.

»Zakrament zakona ni družbena pogodba, nepo-
memben obred ali golo zunanje znamenje določene 
zaveze. Zakrament je dar za posvečenje in odrešenje 
zakoncev. Drug za drugega in za otroke sta priči od-
rešenja, znamenje ljubezni med Kristusom in Cer-
kvijo.« (Radost ljubezni, 72)
V primerjavi z drugimi zakramenti je zakrament 
svetega zakona nekaj posebnega, saj je obstajal že, 
ko je Bog ustvaril moža in ženo po svoji podobi in ju 
blagoslovil (1Mz 1,26-28). Med njima je nastala celo-
vita in doživljenjska skupnost ljubezni, podoba za-
veze Boga z njegovim ljudstvom v stari zavezi, v 
novi zavezi pa postane znamenje zaveze Kristusa in 
Cerkve: »Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus 
vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe…« (Ef 5,25-32).

Po izročilu katoliške Cerkve sta krščena mož in 
žena, ki se poročita, drug drugemu tudi podeljevalca 
zakramenta svetega zakona in v letu 2020 si ga je v 
nadžupniji Laško med seboj podelilo 11 parov,
 leta 2010: 13 parov,
 leta 2000: 19 parov,
 leta 1990: 20 parov,
 leta 1980: 32 parov in
 leta 1970: 32 parov.
Slednji so v preteklem letu praznovali ZLATO po-
roko. 50 let skupno prehojene poti, ki je na dan po-
roke, ko so sklepali zvezo med seboj in z Bogom, 

niso poznali. A so se na razpotju svojega življe-
nja, kljub negotovosti, neznanemu, odločili slediti 
Znamenju ob poti; odločili so se ZA Ljubezen, ki 
jih je že ob njihovem krstu poklicala v življenje 
z besedami: »Ta je moj ljubljeni otrok, nad kate-
rim imam veselje.« Odločili so se za darovanje 
samega sebe drugemu in sprejemanje drugega 
kot dar, v polni resničnosti, z vero, da če se med 
seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova lju-
bezen v nas popolna. Bog je ljubezen, in tisti, ki 
ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v 
njem. (1Jn 4,12,16)

»Krščanska poroka mi je dala nekaj, kar je odločil-
no prisostvovalo, da sva se zanjo odločila – božjo 
obljubo, da bo z nama in da naju bo spremljal, na 
naju pazil … In če si kristjan, ki v to veruješ, je 
lažje.
In kako se dejansko trudiva živeti krščanski za-
kon?
Bogu dovoliva, da je del najinih življenj in mu jih 
prepuščava. Vnašava molitev v vsak del najinega 
življenja. Skupaj moliva. Hodiva k maši. Drug 
drugega  pokrižava v slovo … In to naju res moč-
neje povezuje.« Agata H.

Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite,
čeprav je njena pot strma in težka.

In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite,
čeprav vas utegne meč, skrit med njenim perjem, 

raniti.
In kadar vam govori, ji verjemite,

četudi vam njen glas pretresa sanje, 
kot vam sever pustoši vrtove.

Kajti tako kot vas ljubezen krona, 
vas mora tudi križati.  

Kahlil Gibran
PK in RM


