
MARTINOVA LILIJA

Župnijski list izdaja nadžupnija Laško. Ogledate si ga lahko 
tudi na http://www.zupnijalasko.si  Odgovarja Rok Metličar. 

12. april 2015, leto 7, št.:16

Maše v prihodnjem tednu

2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA, 12. 4.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Pavlo VOGA, 15. obl., in rodbino 
                KOZMOS
                za + Katarino LOKOŠEK, obl. in Andreja
ob 10.30: za + Silvo HROVAT, obl. in za zdravje
PONEDELJEK, 13. 4., sv. Martin I., papež 
Ob 7.30: za + 2 Leopolda in Marijo GRAČNER
                za + Cirila DEŽELAKA
                za + Ivanko SEVŠEK
                za + Štefanijo ROMIH
TOREK, 14. 4., sv. Lambert, škof
Ob 19.00: za + Janeza ŠKORJA
                 za + iz družin PASARIČ-PENIČ
                 za + Branka VELIGOŠKA, obl.

po maši biblična skupina v veroučni učilnici
SREDA, 15. 4., sv. Paternij, škof
Ob 7.30: za + Emila JAZBINŠKA
                za + Stanislava  PUŠNIKA
                za + Franca PEČNIKA
                za + Slavico in Franca ŠON
ČETRTEK, 16. 4., sv. Bernardka Lurška, devica
Ob 19.00: za + Franca in starše  DEŽAN ter za vse + iz 
                       rodbine DEŽAN
                       za +  Rudolfa in Amalijo DEŽELAK
                       za + Petra ŠKORJA
PETEK, 17. 4., sv. Simon Barsabejski, škof
Ob 7.30: za + Franca ŠKORJA
ob 19.00: za + Angelo BELEJ
                 za + Rudolfa CENTRIHA
SOBOTA, 18. 4., sv. Evzebij, škof
Ob 19.00: za + Mirka KODRUNA
                 za + Rudolfa ZEMLJAKA, obl. in brate

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 19. 4. 
krstna nedelja

Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Bernarda MEHLETA, Ivana in Nežo 
              OBLAK
ob 10.30: za + Franca KAČIČA, 20. obl. in starše
                       za + Rozalijo, Ivana KNEZA in + iz rodbin
                       ULAGA ter KNEZ
ob 15.00: Vera in luč

Posebne obljube se nanašajo na zadnjo uro: milost srečne 
in spokojne smrti. Tisti, ki sami z zaupanjem in vztrajnostjo 
molijo ta rožni venec, si lahko izprosijo srečno in spoko-
jno smrt ne le zase, marveč tudi za umirajoče, pri katerih 
bodo tako molili. »Duhovniki,« je povedal Jezus, »ga bodo 
priporočali grešnikom kot zadnjo možnost rešitve; tudi na-
jbolj trdovraten grešnik, ki bo samo enkrat zmolil ta rožni 
venec, prejme milost iz mojega neskončnega usmiljenja«.
Vsaj enkrat, vendar v razpoloženju, ki je skladno z vsebino 
molitve, predvsem pa v veri, zaupanju in ponižno oziroma 
z iskrenim in globokim obžalovanjem svojih grehov.

Na začetku: Oče naš, Zdrava, Marija, veroizpoved.
Pri očenaševih jagodah (te so na rožnem venčku ločene z 
daljšim presledkom od ostalih po deset, ki jih imenujemo 
jagode zdravamarije):
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega 
preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo 
za naše grehe in za grehe vsega sveta.
Pri jagodah zdravamarije (desetkrat):
1.Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas Na 
koncu zadnje desetke (trikrat):
1. Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in 
vsega sveta.
Morda se nam bo ta oblika molitve rožnega venca božjega 
usmiljenja priljubila in jo bomo radi vključili v naše vsa-
kodnevne molitve.
Mnogi vedo povedati, da jim je zato tako prirasla k srcu, ker je 
časovno sprejemljivejša glede na njihove obveznosti.

-------------------

V tednu od 19. aprila do 26. aprila 2015 obhajamo v slov-
enski Cerkvi teden molitve za duhovne poklice. Vabljeni!



V dneh uprizarjanja Laškega pasijona  nas nagovarjajo  
njegovi ustvarjalci 

VSE V VEČJO BOŽJO ČAST IN SLAVO

Prvi uprizoritvi Laškega pasijona sta za nami, kar nekaj jih 
je še pred nami, premiera na velikonočni ponedeljek pa je 
doživela ledeni krst. Odločitvi za letošnji pasijon so botro-
vale lepe obletnice uprizoritev pasijona in pasijonskih pro-
cesij v Laškem iz preteklosti in veselo razpoloženje pasijon-
ske skupine, ki se v lanskem letu še zdaleč ni ‘’izpela’’. Da 
je res tako, je dokaz številčnejša udeležba nastopajočih in 
sodelavcev v letošnjem letu, tako nas je na odru blizu 120, 
vseh, ki so kakorkoli pripomogli, da je pasijon takšen kot je,  
pa blizu 150. V tem velikem občestvu pasijonske skupine 
živimo med seboj kot v skupnostih prvih kristjanov. Zbira-
mo se ob Jezusu, prinašamo prigrizke na skupno mizo, sku-
paj molimo in se poglabljamo v like oseb, ki so neposredno 
vključene v pasijon in so od blizu spremljale zadnje trenutke 
Jezusovega trpljenja in vstajenje. Pevski zbor ob spremljavi 
orkestra lepo dopolnjuje zgodbo pasijona z izbranimi pes-
mimi. Zahvala  voditeljicama Teji in Neži Ulaga. Otroški 
zbor se sreča z Marijo pri sliki Pieta  in v milini prizora ob 
pesmi Pie Jesu se marsikateremu orosi oko. Obiskovalci  pa 
odhajajo na svoje domove z Alelujo v srcu, ki izzveni ob 
zaključnem prizoru. Hvale vredno je tudi, da so v letošnje 
pasijonsko dogajanje vključeni vsi trije laški duhovniki, 
tako rosi na nas obilje milosti po duhovni strani.
Pasijon je duhovna drama, z globoko sporočilno vsebino 
in mnogimi simboli, katere dojamemo šele ob večkratnem 
ogledu. Jezus in Marija, vedno in povsod, ne samo v pasi-
jonu, tudi v naša življenja!
Kdo more in zmore z umom dojeti, da je Jezus odpustil 
apostolu Petru. V Petrovih solzah je moč odpuščanja. Pilat 
je do konca  svojih dni iskal odgovor na vprašanje o resnici. 
In v njegovem razmišljanju je Jezusovo odpuščanje. Kje je 
naša vera v odpuščanje Judove izdaje? Kdo more razumeti, 
da je po Božji previdnosti Kajfa zastiral Jezusovo luč pod 
krinko postave in pravice?
Pa vendar je Jezus vsem odpustil in odpušča danes meni in 
tebi. Ne bodimo neverni Tomaži, temveč  verni.

                             Magdalena Hrastnik 

Iz naše družine sodelujemo pri pasijonu v različnih odlom-
kih. V množici, rimska vojaka, hlapec, suženj, angel, duša in 
otrok. Pri pasijonu sodelujemo že drugo leto. Sodelovanje 
pri pasijonu nam je pomagalo pri globljem doživljanju post-
nega časa in zaradi tega je bila velika noč bolj doživeta. 
Velikonočna aleluja je dobila večji smisel. Vaje so imele 
poseben pečat, saj smo poleg učenja teksta in igranja vedno 
dobili še dodatno duhovno hrano, ki nas je napolnjevala in 
nam spodbujala dodatna razmišljanja. Vloga hlapca mi je 
pisana na kožo, saj je moja naloga, da prepoznam Petra, ki 
je Jezusov učenec. Tudi v življenju rad sodelujem z ljudmi, 
ki so pošteni in iskreni. Sodelujem v množici in jokajočih 
ženah, imam veliko milost, da lahko srečam Jezusa na dveh 
zelo pomembnih mestih: v veselem trenutku, kjer Jezus 
slovesno vstopi v Jeruzalem in potem na križevem potu, kjer 
Jezus najbolj trpi. V življenju so veseli in žalostni trenutki, 
če jih preživljamo z Jezusom in se nanj obračamo v molitvi, 
premagamo lažje vse težave. Zato menim, kako pomembno 
je, da je Jezus šel za vsakega izmed nas na križ in prinesel 
odrešenje za vsakega. Največje veselje pasijona je prikaz 
velikonočnega jutra, ko zadoni mogočna aleluja.
Kot rimskega vojaka me nagovarja dejanje, da prepoznamo, 
da je bil Jezus res pravičen in naše zavedanje, da smo storili 
napako. Večkrat se nam zgodi, da smo po krivici obtoženi, 
takrat se lahko zavemo kako se je Jezus počutil, ko so ga 
obtožili.
Vloga duše me nagovarja v tem, da me Jezus na Oljski gori 
reši ujetosti. To je zame poseben trenutek, saj Jezus pride 
do mene in mi vzame iz rok žico, ki me utesnjuje. Jezusov 
sočutni pogled in kretnja je tisto, kar najbolj nagovarja. 
Meni je všeč, da se lahko sprehodim čez oder z ženo, ki nese 
vodo, v vzdušju pričakovanja Jezusa.
Naša naloga je da smo dobri kristjani, ki v svojem življenju 
živijo kot, da so se srečali z Jezusom. 
Zato bodimo vsi priče Jezusovega vstajenja.

Družina Hrastnik 
-------------------

Pri pasijonu sem spoznala veliko dobrih prijateljev. Veselim 
se petja, igre in druženja s prijatelji. Veliko mi pomeni, da 
lahko pojem. Uči me Lara, ki je “fajn” učiteljica. Tudi lansko 
leto sem sodelovala pri pasijonu. Rada grem na vaje v Laško, 
razen kadar sem zaspana.                             Manica Drnovšek

Laški pasijon sva z možem že nekajkrat videla (starši 
smo včasih deležni tudi ogleda vaj, kjer se zgodi tudi kaj 
nepričakovanega, hudomušnega), vendar naju vedno zno-
va prevzame. Igra, scena, besedilo, glasba..vse tako zaposli 
vse čute in misli, da je skoraj odveč vsaka beseda, ko odha-
jamo nazaj domov. Vesela sva, da sodeluje tudi hčerka 
Manica, saj veva, da je v dobrih rokah in spoznava božji 
nauk še na drug način. Skozi dogodke v pisijonu pa se mi 
poraja misel, da stvari, ki jim v vsakdanjem življenju pri-
pisujemo velik pomen, postajajo manjše in nepomembne. 
Drug za drugega pa se lahko poskušamo, z različnimi 
»žrtvami«, vedno znova približati božjemu nauku in s tem 
Bogu. Verjamem, da vedno zmaga dobro in da je Bog tukaj 
za nas.

  Simona Drnovšek
-------------------

Nedelja po veliki noči 

Ta nedelja se imenuje tudi bela nedelja. V prvi Cerkvi 
so katehumeni, ki so bili s krstom vključeni v Cerkev 
na velikonočno vigilijo, ves teden po veliki noči nosili 
bela krstna oblačila in so jih na današnji dan slekli. Bela 
oblačila pomenijo dostojanstvo, ki ga vsak kristjan prejme 
pri krstu, da je namreč član izvoljenega ljudstva nove za-
veze in v moči krsta vrši svoje duhovniško, preroško in 
kraljevsko poslanstvo.
Od leta 2000 pa je ta nedelja tudi nedelja božjega us-
miljenja. Sveti papež Janez Pavel II. je na belo nedeljo v 
svetem letu Gospodovega odrešenja razglasil za svetnico 
bl. Faustino Kowalsko, ki se je vse življenje posebej pogla-
bljala v skrivnost Božjega usmiljenja do vsakega človeka, 
do človeštva in vsega stvarstva. Za to svetnico je Kristuso-
vo vstajenje največji dar ljubezni, ki ga je Bog Oče podaril 
človeku, človeštvu in vsemu stvarstvu. Še več, ta dar je 
tako veličasten, da je v njenih očeh znamenje Božjega us-
miljenja, torej pravi zastonjski dar, ki si ga nihče z ničemer 
ni mogel zaslužiti ali izprositi.
Rožni venec božjega usmiljenja je molitev ki jo je Gospod 
Jezus narekoval sestri Faustini v Vilnu l.1935. V naslednjih 
prikazovanjih je razodel njeno vrednost in učinkovitost ter 
pojasnil z njo povezano obljubo: »Pripravljen sem dati vse, 
za kar me bodo prosili,« in je dodal: »če je to, za kar prosiš, 
skladno z mojo voljo«.


