
MARTINOVA LILIJA

5. marec 2023, leto 15, št.: 10

Maše v prihodnjem tednu
2. POSTNA NEDELJA, 5.3.
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija GOTER, obl., Franc, Karli KLEZIN,obl., in 
              Štefka LEBIČ
10.30: + Ema DORNIK in vsi iz družine DORNIK
PONEDELJEK, 6.3., sv. Fridolin, opat
7.30: + Anika VODIŠEK
          + Martin PEGANC
           + Alojz PEGANC
TOREK, 7.3., sv. Perpetua in Felicita, muč.
18.00: + starše Justina, 30 obl., Anton GRADIČ, 
           Angela ŠKORJA
           + Jože TUŠEK, + iz družine TUŠEK in HVALIČ
SREDA, 8.3., sv. Janez od Boga, red. ustanovitelj
7.30: + Milan ZEME
          + Anica OJSTERŠEK
          + Marija GRAČNER
ČETRTEK, 9.3., sv. Frančiška Rimska, redovnica
18.00: + Frančiška NOVAK, 3. obl.
            + JUH, TROBIŠ in vsi, ki jih nosimo v srcu

srečanje ključarjev in gospodarskega sveta 
PETEK, 10.3., +  sv. Makarij, škof
7.30: + Alojz HERMAN
17.30: križev pot
18.00: + Alenka BIZJAN KOS, sorodniki, Franc 
           in Marija JURGELJ 
            + Karolina BELEJ, obl.
SOBOTA, 11.3., sv. Benedikt, škof    kvatre
18.00: vsi + iz družine ŠTRAUS
           + Irena MULEJ in sorodniki ter za zdravje
3. POSTNA NEDELJA, 12.3.
7.00: živi in + farani
9.00: +  Ivan JAZBEC in rodbina
          + Ludvik SENICA, 30. dan
10.30: + Pavla KOZMUS
           + Mihael, Marija ZUPANC

V tednu od 6. do 10. marca je reden verouk.

Poudarki iz seje ŽPS, 2. marec 2023:
*naše župnijsko občestvo je bogato v svoji raznolikosti 
na bogoslužnem, skupinskem in dobrodelnem področju, 
kjer smo vsi župljani vabljeni k sodelovanju, po svojih 
zmožnostih in sposobnostih; prav je, da se zavedamo, da 
župnijsko občestvo ni vezano na župnijsko cerkev kot 
stavbo, ampak na Cerkev, ki združuje posameznike, ver-
ne in neverne, ki živijo na teritoriju župnije, zato takšna 
Cerkev podira navidezne zidove, ki jih v strahu pred dru-
gačnostjo in/ali spremembami radi gradimo,
*sprejeli sklep, da se v župnijskem listu Martinova lilija 
zapiše do sedaj ustaljena praksa, ki je v skladu z Zakoni-
kom cerkvenega prava in sicer: v primeru, da je mašnih 
namenov različnih darovalcev več, kot je zbranih duhov-
nikov ob oltarju, se mašni nameni NE združujejo, ampak 
se, po predhodnem dogovoru z darovalcem, oznanjeni 
mašni namen odda naprej drugemu duhovniku v maše-
vanje. Od avgusta 2022 dalje znaša mašni dar (intencija) 23€,
*glede na liturgično leto in dogodke, ki so vezani na našo 
župnijo smo izpostavili sledeče:
-v postnem času se vsak petek, pol ure pred večerno mašo, 
v cerkvi obhaja ljudska pobožnost KRIŽEV POT, ki bo 
tudi na tiho nedeljo (na Šmihel) in na cvetno nedeljo (na 
Hum in v cerkvi) popoldan, 
-srčika liturgičnega leta je velikonočno tridnevje in njego-
vo bogato obredje,
-v maju oblikovanje šmarnične pobožnosti tudi po vaseh 
in kapelicah,  // -florjanovo: 6. 5. // -prvo obhajilo: 21.5.
-zaključek veroučnega leta: 3.6.
-v začetku poletnih šolskih počitnic oratorij,
-duhovne vaje, devet-dnevnica za birmance in birma, ki 
bo v soboto, 2. 9.,
-srečanje zakoncev jubilantov ob 15. uri: 11. 11., martino-
va nedelja: 12. 11.,
-pletenje adventnih venčkov: 2. 12.
-postavljanje jaslic (posebnost letošnjega adventa: 24. 12. 
je 4. adventna nedelja in hkrati sveti večer).
*v letošnjem letu bo celjski škof opravil redno vi-
zitacijo naše župnije.

Daj mi moči, moj Jezus,
da objamem svoj križ in
ga nosim skozi življenje,

ne sam, tako kot Ti,
ampak s Teboj.

Hvala Ti za ta milostni dar
darujoče se Ljubezni.



Daj mi, Jezus, da žalujem, smrt, trpljenje objokujem,
ki si Jagnje ga prestal, greh izbrisal, milost dal.

Jezus, daj, da Tvoje rane nas presunejo kristjane
in trpljenje prebridko naj pomoč nam v smrti bo.

Smrt za nas si sam izvolil, pred Očetom trikrat molil;
in krvavi pot potil in trpljenja kelih pil.

So trinogi te obdali, zvezanega Te peljali,
vklenili Ti roke, k'tere celi svet drže. Jezus.

Trnje zbada čelo Tvoje za prevzetne grehe moje;
Tebi, Jezus, kralj neba, žezlo-trst se v roke da. Jezus.

Oh na križ so te pribili, žejo z žolčem ti gasili;
za naš greh si bičan bil in na lesu kri prelil. Jezus.

Tebe bodemo ljubili, greh sramotni zapustili,
da se Tvoja Rešnja Kri kdaj nad nami ne izgubi. Jezus

Postni čas je tisti del cerkvenega leta, ko nas Božja 
beseda, bogoslužje in ljudska pobožnost križevega 
pota, nagovarja, da v mislih in molitvi spremljamo 
ter razmišljamo o skušnjavah, preizkušnjah, trplje-
nju, lastnemu odpovedovanju, neomajni veri, zaupa-
nju, služenju, ljubezni, sočutju…vse, kar pooseblja 
Jezus Kristus, ki je trpel, umrl, vstal in bil poveličan 
za nas, ki smo po zakramentu krsta deležni Božje 
milosti, ki se v obilju razliva na nas, le če so naša 
srca pripravljena jo sprejeti, da nas objame v naši 
resničnosti in da naš korak, na poti življenja, usmer-
ja proti Najvišjemu cilju-Vrhu, nad katerim se pne 
neskončno nebo večnosti in je brezno dokončnosti-
-smrti le še grenak ter oddaljen spomin.
V Martinovih lilijah, ki bodo nastajale v letošnjem 
postnem času, bomo razmišljali o petih skrivnostih 
žalostnega dela rožnega venca, ki spremljajo križev 
pot 14-ih postaj, ki jih je za nas prestal Jezus,

...ki je krvavi pot potil…

…je prva roža v žalostnem delu venca, ki ga kristjani 
nenehno obnavljamo z molitvijo, ko preko Božje ma-
tere Marije razmišljamo o življenju Njega, ki ga je Bog 
Oče, iz ljubezni do vsakega iz med nas, poslal na svet, 

da bi ga-nas odrešil greha. Jezus se je utelesil, postal 
umrljivo meso-človek in kot tak dojemljiv za človeško 
občutljivost-pa ne samo na ravni duha, ampak tudi tele-
sa. Iz vsemogočne in neomajne Ljubezni, je stopil v naš 
svet, da nam, tako kot učencem na gori, v današnjem 
Matejevem evangeliju (Mt 17,1-9), pove, da smo tudi mi 
tisti, ki smo ljubljeni in nad katerim ima Bog veselje, če 
smo le pripravljeni imeti oči, ki vidijo, ušesa, ki slišijo 
in usta, ki molče, kadar spregovori srce.
Bog nas vabi, da prisluhnemo in sledimo Jezusovi poti, 
ki je daleč od hrupa vsakdanjega življenja, pa vendar v 
njegovem središču. Vabi nas, da se potopimo v Božjo 
navzočnost; da prisluhnemo Besedi, ki je najprej bila 
pri Bogu in »Beseda je bila Bog…Vse je nastalo po njej 
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo ži-
vljenje in življenje je bilo luč. In luč sveti v temi, a temá 
je ni sprejela… In Beseda je postala meso in se naselila 
med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki 
ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in 
resnice« (Jn 1,1-14).
Bog nas od začetka naših dni vabi na pot, ki je, kot 
pravi Gregor Čušin, v svojih Pomislekih, post. »A 
ne katerakoli pot. In ne kakršnakoli pot. Ni pot, ki 
vodi kamorkoli ter se kjerkoli in kadarkoli konča! 
Post je križev pot! Pot, ki ima svojo smer. Svoje 
postaje. Svoj cilj. Svoj začetek in svoj konec. Svoj 
smisel:« vstajenje in večno življenje pri Bogu, ki je 
z nami, tudi in še posebno tedaj, ko zakrvavimo pod 
težo križa preizkušenj, ki nam niso odvzete, od nas 
samih pa je odvisno, ali se jim bomo skušali izogni-
ti, morda celo preložiti na koga drugega, ali jih spre-
jeti, tako kot je Jezus sprejel, iz ljubezni do nas, svoj 
križ in stopil na krvavo pot trpljenja, ki se ne konča 
s smrtjo, ampak se nadaljuje v vstajenje.
Pot, ki je Jezus sam, nam vedno daje tisto, kar se 
nam zdi, da nam je vzela; daje nam vse, kar potre-
bujemo, le-da ne takrat, ko si tega želimo, ampak ko 
za to dozorimo. Ko zmoremo stopiti iz cone udobja, 
varnosti, zavetja in stopiti v neznano pot z zaupa-

njem ter vero, da nas bo Pot peljala tja, kamor je 
treba in da nas bo spremenila, če tudi si tega ne 
želimo ali tega niti ne pričakujemo, v to, kar mo-
ramo postati in ne v to, kar si želimo mi sami (po 
svoji vase zaverovani presoji). Dano nam je, da se 
smemo izročati v Očetovo milostno naročje, se v 
preizkušnjah, v prošnjah, obračati na Božjo mater 
Marijo in svetnike; tiste, ki so že pri Bogu ter tudi 
na tiste svetnike, ki živijo za sosednjimi vrati-čisto 
vsakdanji, nič kaj sijoči in obdani s svetlobnim si-
jem ter cvetjem…ampak preizkušeni bratje in se-
stre, ki izžarevajo, predvsem pa živijo tisto Luč, ki 
je prišla na svet, a je temà ni sprejela. Hvala Bogu, 
lahko pa jo sprejmemo mi, da bomo imeli večni 
Svetilnik na svoji poti, Kompas, ki bo kazal pravo 
pot, da ne zaidemo ali obstanemo na stranpoteh, 
ko bomo romali po poti svojega življenja; nikoli 
sami, ampak skupaj z Njim, ki nam je podaril Cer-
kev in z njo občestvo-brate in sestre, da se skupaj, 
v sočutju ter empatiji, dotikamo krvavečih ran in 
delimo ter lažje prenašamo bremena, ki nas poti-
skajo k tlom.                                                 (PK)

Jezus, naše pribežališče,
vemo, da moramo nositi vsak svoj križ pa tudi 

križe drug drugemu,
kakor nam naroča apostol Pavel:

 »Nosite bremena drug drugemu in tako boste 
izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2).

Osrečujoče skupno življenje je možno le tedaj, 
kadar ob spoštovanju drugačnosti drug z drugim 
potrpimo, si med seboj vedno znova odpuščamo,

se trudimo za prijaznost in iz ljubezni drug druge-
mu služimo.

Marija, pomoč kristjanov, izprosi nam pri svojem 
Sinu tistih milosti, ki so potrebne,

da bomo vdano nosili bremena drug drugemu in 
vsak svoj križ.

(Vir: https://zupnija-race.rkc.si/index.php/content/display/1245/20/20)


