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Maše v prihodnjem tednu
4. POSTNA NEDELJA, 15. 3., krstna nedelja
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + DEŽELAKOVE
                    za + Heleno, Alojza in Vinka VREČKO
ob 10.30: za + Terezijo TERŠEK (obl.), moža, starše
               TERŠEK in SAJTL
 ob 15.00 Vera in luč
PONEDELJEK, 16. 3. sv. Herbert, škof
Ob 7.30: za + Rudija CENTRIHA (5. obl.)
                za zdravje
                za + Vilija VODEBA in žive ter + sodelavce
                za + Venčeslava RIHTERJA, starše RIHTER,
               JAGER, VODUŠEK
TOREK, 17. 3. sv. Patrik, škof
Ob 18.00: za + Franca KLINARJA (1. obl.)
                   za + Vladimirja KIKERJA, 8.dan
5. kateheza: daj nam danes naš vsakdanji kruh;
                     lomljenje kruha
SREDA, 18. 3. sv. Ciril Jeruzalemski, škof
Ob 7.30: za + Janeza DEŽELAKA (Ojstro)
               za + Frančiško DEŽAN, 3. obl., sina Srečka 18.obl.,   
        starše Rudolfa Marijo DEŽAN, Franca in Alojzijo GUNZEK              
za + Jožico VASTIČ
              za + Slavico in Franca ŠON
ČETRTEK, 19. 3. sv. Jožef, Jezusov rednik
Ob 7.00: za + starše Jožeta in Marijo KLINAR
ob 10.30: za + Jožico ULAGA
ob 18.00: za + Franca KLINARJA (1. obl.) in ženo Štefanijo
                    za + Amalijo FRECE (30. dan)
PETEK, 20. 3. sv. Klavdija, mučenka 
Ob 7.30: Bogu in Materi Božji v zahvalo in 
               priprošnjo za trpeče
ob 18.00: za + Jožeta, Marijo KOKOTEC, sina 
                  Jožeta in Alojzijo KOS
                za + Jožeta AŠKERCA

SOBOTA, 21. 3. sv. Nikolaj iz Flue, puščavnik 
Ob 18.00: za + Jožeta KOČARJA in sina Zdenka
                 za + Justino DEŽELAK (10. obl.) in 
                 moža Karla
                 za + Jolanko URANKAR in Draga
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 22. 3. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Boža ALIFA in Vojka
ob 10.30: za + Martina MLAKARJA (6. obl.)
                za + starše VODIŠEK in brata iz Trojnega  
                in + starše MAČEK z Reke
ob 14.00 križev pot na Hum, če bo deževalo pa v
             župnisjki cerkvi

Prva seja na novo formirajočega sestava ŽPS in članov, 
ki so sestavljali pretekli mandat je bila v ponedeljek, 9. 
marca 2015. Po volitvah članov ŽPS, ki so bile prvo ne-
deljo v marcu so bili predlagani kandidati naprošeni, da 
izpolnijo anketo, ki se je nanšala na preteklost delovanja 
ŽPS, ter pozitivne in negativne odzive. Pod tretjo točko pa 
smo odkrivali področje delovanja v prihodnje. Zapisane 
misli so prinesle veliko zanimivosti. Več o vsem bomo še 
poročali v župnijskem glasilu, tokrat pa vabim na sejo v 
ponedeljek ključarje župnijske cerkve in podružnic ter 
gospodarski svet, ki je deloval v iztekajočem se petlet-
nem obdobju. Najbolj aktualna točka dnevnega reda je 
odločitev za elektrifi kacijo zvonov na Marija Gradcu 
in prihajajočih zvonov pri sv. Krištofu ter seveda druga 
področja pri gospodarskem vodenju župnij. Ponedeljko-
va seja 16. marca bo ob 19.00.

-------------------------------------------------------------------
V nedeljo, 22. marca, ob 14.00 bo križev pot na 
Hum. Zberemo se ob župnijski cerkvi. Na cvetno 
nedeljo popoldan pa bo križev pot k Sv. Mihaelu. 
Pobožnost križevega pota bomo 29.3.2015 nadaljevali 
s sveto mašo za spravo v slovenskem narodu, spravo 
v sosedskih odnosih in spravo s samim seboj. Mineva 
sedemdeset let od vojnih grozotlani, zato se bomo še 
posebej priporočili nadangelu Mihaelu v boju zoper 
greh.

Veselimo se imenovanje novega nadškova 
v mariborski metropoliji

Novi nadškof p. Alojzij Cvikl DJ (krstno ime 
Alojzij) je bil rojen 19. junija 1955 v Celju, 
v župniji Nova Cerkev. Prve štiri razrede os-
novne šole je obiskoval v Novi Cerkvi, nad-
aljeval pa na Dobrni. Duhovnik je postal 3. 
julija 1983, v domači župniji. Posvečenje 
je prejel od mariborskega pomožnega škofa 
msgr. dr. Jožefa Smeja.
Duhovnišku službo je oprvljal na različnih 
mestih. Leta 2001 je postal rektor Papeškega 
kolegija Russicum v Rimu. Zaradi finančnih 
težav mariborske nadškofije, je v novembru 
2010, sprejel začasno službo ekonoma. Ob tem 
poslanstvu je sprejel tudi službo duhovnega 
pomočnika v Vitanju. 
V slovesnskem prostoru smo zelo veseli ob 
novem imenovanju metropolita mariborske 
nadškofije in ga priporočam v molitev. 



LAŠKI PASIJON
V nekaj številkah Martinove Lilije vam bomo 
približevali  dogodke okrog priprav na Pasijon, ki se bo 
odvijal v Laškem.

V začetku osemdesetih let, pač takrat, ko smo bili še 
mladi, je marsikatera božičnica ali kaka druga predstava 
‘’ugledala luč sveta’’. Po takšni predstavi smo večkrat 
rekli, mi bi lahko uprizorili Pasijon. Čeprav je bilo to 
izrečeno bolj plaho, je vendarle to seme padlo na rodo-
vitna tla in začelo kliti. Pod vodstvom Ljudmile Turnšek 
Treven se je leta 1985 ta sen uresničil. Po 30. letih to 
seme še vedno rodi. Z apostolom Petrom ponavljam be-
sede: ‘’Gospod, dobro je da smo tukaj!’’  

Martin H.

Utrip Laškega pasijona skozi moje oči

Na Laškem pasijonu sodelujem prvič. Uprizarjam apostola 
Jerneja, ki ga je še lani upodabljal in približeval nekdo drug. 
Povabila me je režiserka Magdalena Hrastnik. Z apostolom 
Filipom sva v »vlogah« tesno povezana, saj se dopolnjujeva. 
Zaradi pomanjkanja »igralske zasedbe« sem tako kot nekat-
eri drugi apostoli še v »vlogi« velikih duhovnikov, Kristuso-
vih nasprotnikov, ki prispevajo svoj delež, da ga obsodijo na 
sramotno smrt na križu. Pozitivne in negativne osebe govo-
rijo tudi o nas, o naši zgodovini, o našem življenju. 
Da bi Jezusovo trpljenje in smrt na križu čim bolje predstavi-
li, ne zadoščajo le vaje, marveč naše poglabljanje v osebe, 
ki so bile udeležene pri tem veličastnem, čeprav žalostnem 
dogajanju. Zato režiserka posebej poudarja, da ne igramo 
zaradi igre, temveč zato, da z njo pričujemo za našo vero. 

To se odraža v molitvi na začetku in na koncu vsake 
vaje. Posebnost je tudi predstavitev apostolov, njihovih 
značajev, njihove življenjske poti v hoji za Odrešenikom 
Jezusom Kristusom. Z omenjeno predstavitvijo naj bi 
globlje doživljali apostole, ki jih skušamo v tem pasijonu 
približati ljudem.
Čeprav najkrajši del, a najpomembnejši del, kot pika na 
i odzvanja velikonočna aleluja. Na videz ne spada k pa-
sijonu, a če prebiramo evangeljske odlomke, prav v njih 
Jezus apostolom  trikrat napove svojo smrt in svoje vsta-
jenje: »V Jeruzalem gremo. Sin človekov bo izdan v roke 
velikim duhovnikom in pismoukom. Umorili ga bodo, a 
po treh dneh bo vstal.«  To je potrditev vsega njegovega 
odrešenjskega dela, izpolnitev Očetovega načrta. 

Peter M
.........................................................................................................

K letošnjemu sodelovanju v pasijonu so naju z možem 
spodbudili otroci, ki so lani že sodelovali.
Doživljanje njihovega navdušenja in veselja, da so del pa-
sijonske skupine, je zame doseglo vrhunec ob uprizoritvi. 
Ob likih iz prologa in prikazu Kristusovega trpljenja so se 
mi porajale različne misli: Smrt nas spomni na minljivost 
življenja, hudič ozavesti, da nismo popolni ter da delamo 
napake, duše prikazujejo trpljenje in hkrati z Jezusovim 
trpljenjem se pojavi vprašanje o pomenu trpljenja.
Bistvo, ki daje odgovore na vsa vprašanja, se razkrije 
ob koncu uprizoritve. ALELUJA!!! V prvem trenutku 
vzradostiš zaradi zbora in orkestra, nato pa zaradi občutka 
vere, da ljubezen premaga sovraštvo, dobro premaga zlo, 
večnost premaga smrt…Vse pa izhaja iz Jezusa Kristusa, 
ki pri zadnji večerji izreče eno najmočnejših trditev: »JAZ 
SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE.« 
Kaj pa letošnje priprave na uprizoritev?
Vesela sem, da skupaj s celo družino sodelujem v sku-
pini, kjer gojimo stara in tkemo nova poznanstva, kjer je 
v zraku zagnanost in vsak po svoji moči udejanja svoje 
talente in kjer kljub resnemu delu na vajah ne manjka 
sproščenosti in smeha. Vse pa je strnjeno v en sam cilj 
– naj se uprizoritev dotakne vsakega do te mere, da bo 
spoznal, da pasijon ni samo zgodovinska drama, ampak 
prinaša globoko sporočilo tudi za današnjega človeka.

Cepuš-evi


