
Međugorje... kraj milosti

Prvi teden v avgustu sem preživel v  Međugorju na festi-
valu mladih. Lahko bi rekel, da imam že ta datum rezer-
viran za romanje na ta milostni kraj, kjer se čuti Božje 
delovanje, kjer Marija priteguje ljudi, da bi hodili za 
njenim Sinom Jezusom. Ko smo prispeli in se odpravili 
k svetišču, smo začutili domačnost, kljub temu, da je 
bilo romarjev z več kot šestedestih držav vsega sveta. 
Vse združuje Marija in njen sin Jezus Kristus. Vesel sem, 
ker lahko občutim kako imajo ljudje radi Boga, kako 
pokleknejo, kako se spovedujejo, kako se odvali kamen 
iz njihovega življenja. Tudi letos sem veliko spovedoval 
in čutil kako Bog prihaja naproti k človeku, čutil sem 
kako močne so besede, ki jih izgovarjam v Njegovem 
imenu: »In jaz te odvežem tvojih grehov...« Ko smo po 
večerni maši bili zbrani, na kolenih pred Najsvetejšim 
sem se v molitvi spominjal mnogih. Čutil sem kako so 
mi bili blizu, ko sem se jih spominjal in kako smo drago-
ceni v Božjih očeh. Hvaležen sem zato, da smo ponovno 
doživeli potrditev v veri in da skupaj z mladimi prihajam 
nazaj, spodbujen v veri in v želji, da Kristusa prinašam 
v naš vsakdan.                                           žpk Klemen J.

Svoje doživljanje so opisali tudi mladi, s katerimi smo 
bili skupaj v Međugorju.
Terezija Vodišek: Mladifest je postal že tradicija laških 
mladincev. Kot vsako leto Međugorje v začetku avgusta 
odpre svoja vrata mladim in vsem, ki so mladi po srcu. 
Kljub večtisočglavi množici se na tem kraju čuti mir. 
Mir, ki je posledica obilja molitve in spreobrnenj pri 
spovedi. Letos sem šla na Mladifest, ker sem vedela, da 
je to pravi kraj, da si napolnim baterije za naslednje leto. 
Ob druženju, petju in plesu se zaveš kako nam je lepo, 
ko poznamo Jezusa.

Manica Slapšak: Međugorje. Kjub večim obiskom se je 
tega preprostega, a Velikega kraja nemogoče naveličati. 
Vsakič je možnost za nov začetek, za novo »dozo« miru, 
ki te spremlja naslednjih 12 mesecev, pa tudi za sveto 
spoved. Veliko se poje in pleše... o Jezusu, za Jezusa... z 
Jezusom. In prav to je tisto, kar je skupno večtisočglavi 
množici mladih z vsega sveta - On. Ki združuje. Vse 
jezike v jezik Ljubezni in miru. In to je bistvo Međugorja. 

Hvaležna sem, da smo ga lahko doživeli.

Maša Čuk Gaber: Letos sem bila na Mladfestu prvič 
in upam tudi, da ne zadnjič. Vsak dan smo poslušali 
kateheze in pričevanja. Še posebno me je nagovoril 
don Damir Stojić. Za vzdušje so poskrbele pesmi s ko-
reografi jami. Mir in veravečtisoč glave množice te tam 
popolnoma prevzame. Največji čar imajo ob večerih sv. 
maše, kjer pozabiš na čas in ti dve uri mineta v trenutku. 
Ob slavljenju Najsvetejšega pa imaš možnost, da vse 
svoje skrbi, zahvale in prošnje izročiš Jezusu in tako z 
Njim zaključiš v polnosti preživet dan.

Domen Hrastnik: Narodi z vseh koncev sveta, pesem, mo-
litev, ples, adoracija, molitev ob svetlobi svečk, veselje, 
pričevanja, super kateheze, pestra izbira duhovnikov za 
sv.spoved, prijetno dolga sv. maša, vzponi na Križevac 
in Brdo prikazovanja, popoldansko počivanje v senci in 
dopoldansko »žrtvovanje« na soncu...
Spet mi je bilo v veselje preživeti ta teden, ko je bil fes-
tival,  v Međjugorju. 
Letos se mi je najbolj vtisnilo v spomin sporočilo - »Bodi 
usmiljen!« (kar je tudi bilo uradno geslo letošnjega fes-
tivala) Moramo biti usmiljeni do bližnjega in ne smemo 
pozabiti, da Bog gleda z drugačnimi očmi, kot mi, ljudje, 
ki prevelikokrat  vidimo stvari z druge perspektive in 
prehitro začnemo obsojati.

Saša Klezin: Romanja v Međugorje sem se udeležila 
prvič, a zagotovo ne zadnjič, saj je izkušnja Mladifesta 
presegla vsa pričakovanja. Z več kot 50 tisoč mladimi 
s celega sveta smo se povezali v molitvi, plesu, petju 
in veselju, da smo se zbrali na kraju, kjer se je prika-
zala Devica Marija. Nikjer na svetu ne začutiš takšnega 
miru in tišine ob spovedi; toliko ljudi, ki v en glas, kljub 
različnim jezikom, moli rožni venec. V najlepšem spo-
minu mi bo ostala vsakodnevna sv. maša, jutranji pohod 
na Križevac in čaščenje Najsvetejšega. »Bodite usmilje-
ni.«, se glasi geslo letošnjega Mladifesta in upam, da nas 
te besede evangelista Luka spremljajo do naslednjega 
festivala mladih.

Andreja Burger: Letošnje romanje v Međugorje je bilo 
moje prvo in moj prvi obisk pri Mariji. Prvi dan nisem ve-

dela kaj me čaka poleg vročine, ampak drugi dan sem se 
že vključila. Pri vseh teh pričevanjih, katehezah in mašah, 
ki so me zelo nagovorile, me hudo pripekanje sonca ni 
zmotilo saj sem se bolj koncetrirala na vse ostalo doga-
janje okoli mene. Ko sem opazovala ljudi okoli sebe, ki 
so drugačne narodnosti in imajo drugačno kulturo in za 
odtenek drugačen način slavljenja, sem opazila, da je Je-
zus še veliko več, kot sem si sploh predstavljala. Teden, 
preživet v Međugorju, mi je dal nove moči in poglobil vero 
in upam, da bom še imela priložnost za odhod na romanje 
v ta sveti kraj.
------------------------------------------------------------------
Nagovoril me je članek  v zadnji Liliji »Sedem let«, ki 
kronološko in s svetopisemskimi izbranimi citati primerja in os-
vetljuje obdobje zadnjih sedmih let v naši župniji pod pastirsko 
palico nadžupnika in dekana g. Roka. Pišem v svojem imenu in 
v imenu Župnijske Karitas.
 Da, pred sedmimi leti se je napolnilo  župnišče z meni popol-
noma neznanimi obrazi. Kmalu sem spoznala, da smo dobili 
sposobne in odgovorne osebe, ki bodo skrbele za naše duhovne 
in ostale skupne potrebe. Bila sem navdušena. Sledilo je mnogo 
novosti, ki so vzpostavile red na mnogih področjih.  Vsakdo je 
dobil priložnost, da se aktivno vključi v ustvarjanje skupnega 
občestva na njemu lasten način. 
Zaživele so različne skupine (biblična, Alfa, delavnice molitve 
in življenja, zakonska skupina, Vera in luč itd.) V tem času smo 
dobili tudi Župnijsko Karitas. S pogledom nazaj ugotovim, da so 
to leta blagoslova za vse nas, ki tu delamo in živimo. Spoznanje, 
da si moramo zaupati, se spoštovati, biti slišani in poslušni, ne 
sme biti problem. Delati in živeti v tako veliki družini, ni lahko. 
Potrebno je nenehno usklajevanje del in nalog. V tem času smo 
bili priča velikih premikov na dekanijski ravni, ki so zahtevali 
izredni napor vseh naših pastirjev. 
S ponosom oznanjam, da sem iz »laške fare«. V tem času sem 
bila priča mnogih nepozabnih srečanj in dogodkov, ki so prisp-
evali k rasti moje vere. Ves ta čas je bila z nami Božja previdnost, 
ki je po naših pastirjih v obilju delila blagoslov.
Sledi novih sedem let. Z nami ostajajo tokrat že znani obrazi. Z 
veseljem se podajam na skupno pot z njimi, saj nas vodijo na 
znano pot. Zahvaljujem so Bogu za tako uspešno in pogumno 
krmarjenje naše skupne barke skozi teh sedem let. 
                                                                                 (Dragica Cverle)
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Maše v prihodnjem tednu
20. NEDELJA MED LETOM, 14.8.  krstna  ned.
7.00:  živi in + farani
9.00:  + Božo in Vojka ALIF
10.30:  + Rozalija KLEZIN, obl. in mož Franc
20.00 Marija Gradec:  + Janez MAČEK, 30. dan,
procesija z lučkami
PONEDELJEK, 15.8., MARIJINO VNEBOVZ.
 7.00: + starši Marija, Jože KLINAR
 9.00: + Maja NOVAK in starši Fanika in Alojz VOVK
 10.30 Marija Gradec: + starša Olga in Martin TERŠEK,obl.
TOREK, 16.8., sv. Rok, spok.
 19.00: + Marija KOTAR
            + Rok TERŠEK
             + Adolf ŠANCA
SREDA, 17.8., sv. Hijacint, red.
 7.30: + Boštjan in Nevenka  STARINA
           + Silvester, Amalija HRASTNIK
           v zahvalo za zdravje
ČETRTEK, 18.8., sv. Helena., ces.
   19.00:  + Janez MAČEK, 30. dan
              + Jurij, Marija LEŠEK, trije bratje, tri sestre
                  
PETEK, 19.8., sv. Janez Eudes, duh.
 7.30:  + Ana BOLČINA
19.00: + Antonija KRAJNC
           + Slavica in Franc ŠON
SOBOTA, 20.8., sv. Bernard, opat
19.00:  + Rudolf ZEMLJAK, obl.
            + Alojz HOLCER obl., starši Angela in 
                                Jakob ULAGA, brat Vinko
21. NEDELJA MED LETOM, 21.8.
7.00: živi in rajni farani
9.00: za zdravje
10.30:  +  Rozalija KRAJNC, vnuka Avguštin in
                 Boštjan, 5. obl. in vsi KRAJNČEVI

PONEDELJEK, 22.8., Devica Marija Kraljica
7.30:  Bogu in MB v zahvalo
         + Rozalija, Karel ŽELEZNIK in družine 
        PUH, STANOVNIK ter GALUN 
TOREK, 23.8.,  sv. Roza iz Lime, dev.
19.00:  + Rozalija, Valentin VIDIC in + sorodniki 
            + starši Peter in Ana VODIŠEK in žena Ana
SREDA, 24.8., sv. Jernej (Natanael), apostol
7.30:  + Franc GUČEK, 2. obl.
           + Angela GUČEK

ČETRTEK, 25.8., sv. Ludvik, kr.
19.00:  + Anton in Olga HRIBERŠEK; in za mir v družini
          + Frančiška in Matija DEŽELAK
PETEK, 26.8., sv. Tarzicij, muč.
7.30: +  Amalija FRECE
19.00: + brata Ivan in Jože VERBOVŠEK, starši 
                VERBOVŠEK  in starši SLAPŠAK
         + Ivan VERBOVŠEK 
SOBOTA, 27.8., sv. Monika, mati sv. Avguština
 19.00: + Karel KOLŠEK in Vojko KOLŠEK
            + Avguštin GLUŠIČ, Marija in Martin
22. NEDELJA MED LETOM, 28.8.
7.00: živi in + farani
9.00:  + Franc KNEZ, obl. in žena Amalija (Trojno)
10.30:  + Marica URANKAR
            + Stanislav KRAŠOVEC, 20. obl., družini 
            KRAŠOVEC in IVŠEK

Po Mariji k Jezusu! Sv. Ludvik Grignion Montfortski je 
učil: »Če rečeš ‘Marija’, reče ona ‘Bog’.« Na letošnji 
praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta,v svetem 
letu usmiljenja, se bomo njej ponovno izročili, da nas 
bo pripeljala k svojemu Sinu. Mariji smo se posvetili v 
prvem letu samostojnosti, leta 1992. To posvetitev ob-
navljamo vsako leto.

----------------------
Zahvala za krašenje v avgustu vasema Debro in Slivno. 
V septembru krasita Jagoče in Tovsto.

“Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo 
in jo ohranijo.” (Lukov evangelij)


