
MARTINOVA LILIJA

16. avgust 2015, leto 7, št.:29

Maše v prihodnjem tednu
20. NEDELJA MED LETOM, 16. 8. 
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Zlatka RAZBORŠKA, 2. obl. in očeta Karla
ob 10:30: za + rodbini KRAŠOVEC in IVŠEK
                za + Roka TERŠKA (odd.)
PONEDELJEK, 17. 8., sv. Evzebij, papež
Ob 7.30: za zdravje               
               v zahvalo
               za + Slavico in Franca ŠON
TOREK, 18. 8., sv. Helena, cesarica
Ob 19.00: za + Marjana JANČIČA, 30. dan
                 v čast brezjanski Mariji Pomagaj za zdravje
SREDA, 19. 8., sv. Janez Eudes, duhovnik
Ob 7.30: v zahvalo in po namenu za zdravje sina in hčere
               za + Amalijo in Silvestra HRASTNIKA
ČETRTEK, 20. 8., sv. Bernard, opat
Ob 19.00: za + Alojza HOLCERJA, obl., starše Jakoba 
                     in Angelo ULAGA in brata  Vinka ULAGA
                 za + Amalijo in Jožefa SENICA
PETEK, 21. 8., sv. Pij X., papež
Ob 7.30: za žive in + iz družin: PADEŽNIK, GU-
                ČEK, ŽVEGLIČ, JEFTIČ in NOVAK
ob 19.00: za + Franca JUVANA in + starše
SOBOTA, 22. 8., Devica Marija Kraljica
Ob 19.00: za + Rudolfa ZEMLJAKA, 21. obl.
                 za + Simono HROVAT, 30. dan
                 za + Vincenca KORBERJA 
21. NEDELJA MED LETOM, 23. 8.
Ob 7.00: za + Zofi jo in sorodnike VIDIC, VRE-
                ČARJEVE in FLISOVE
ob  9.00: za vse + iz Brstnika
ob 10.30: za + Janeza KAJTNA, obl. in  + starše
                 KAJTNA (Šmihel)

PONEDELJEK, 24. 8., sv. Natanael, apostol
Ob 7.30: Bogu in MB v priprošnjo za ozdravljenje 
               za zdravje 
TOREK, 25. 8.,  sv. Ludvik IX. Francoski, kralj
Ob 19.00: za + Jerneja MAČKA
                 za + Franca GUČKA, 1. obl.
SREDA, 26. 8., sv. Ivana Bichier, red. ust. 
Ob 7.30: za + Stanislava PUŠNIKA, 1. obl.
               za + Janeza ŠKORJA
               za + Ludvika PESJAKA
ČETRTEK, 27. 8., sv. Monika, mati sv. Avguština
Ob 19.00: za + Leopoldo PFAJFAR, 30. dan
                 za + Draga LESJAKA, 3. obl., očeta 
                 Karla, 46. obl. in vse + VIDNŠKOVE
PETEK, 28. 8., sv. Avguštin, cer. učitelj
Ob 7.30: za + Avgusta in Marijo GLUŠIČ
ob 19.00: za + Jakoba, Marijo RAJH in štiri si-
                 nove
SOBOTA, 29. 8., Mučeništvo Janeza Krstnika
Ob 10.30 Bogu in Materi Božji v zahvalo za 50 let
                 zakonskega življenja
ob 19.00: za + Marijano RAZBORŠEK 
22. NEDELJA MED LETOM, 30. 8.
Ob 7.00: za žive in rajne farane
ob 9.00: za + Franca KNEZA, 6. obl. in ženo 
              Amalijo
ob 10.30: za + Marico URANKAR
Zahvala za krašenje v avgustu vasem Marija Gradec, 
Modrič, Plazovje in Radoblje. V septembru čistijo in 
krasijo Olešče, Padež, Požnica in Reka.

Zahvala za pripravo, čiščenje in temeljito urejanje ok-
rog svetišča in v svetišču na Marija Gradcu za praznik 
Marijinega vnebovzetja. 
V fazi testiranja je elektrifi kacija zvonjenja na Marija 
Gradcu. Radi bi se čim bolj približali slovenskemu 
priporočilu o urah zvonjenja za večerni Ave. Velika 
zahvala požrtvovalnim ustvarjalcem.

V teh dneh je na mnogih krajih v slovenskih svetiščih 
odmevala Molitev izročitve slovenskega naroda 

Mariji
Sveta Devica Marija!

Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi
v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi
bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne 

vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi 

evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino, da bi

napredovala v luči vere in krščanskega izročila. 
Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi

ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči
Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,

ki živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Naj živete besede molitve pripravijo v naših srcih prostor 
zaupanja v božje varstvo in Njeno priprošnjo med nami.



POVABILO K DOBRODELNOSTI 

V času dopustov in počitnic že načrtujemo prvo jesensko dobro-
delno aktivnost. Že tretje leto bomo na dan sv. birme pripravili 
DOBRODELNI SREČELOV. Kot leta do sedaj, bo mesec av-
gust namenjen zbiranju dobitkov. Vsak petek, med 9. in 11. uro, 
bomo sprejemali vaše dobitke. Letos si želimo poseben dobitek, 
ki bi v naprej vzbujal pozornost. Mogoče ga lahko prispevate 
prav vi. 
Prepričani smo, da bo tudi letos naša akcija naletela na dober 
odziv. Tokrat smo med zbiralce privabili aktivne iz HIŠE GEN-
ERACIJ, ki so skozi delo v svojih delavnicah veliko prispevali k 
uspehu zbiranja dobitkov, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Le 
sodelovanje vodi k uspehu, ki si ga na koncu delimo vsi. 
Stiska ljudi ne popušča. Nekateri komaj zmorejo preživeti 
začetek šolskega leta. Vsaj delček tega bremena si lahko podeli-
mo, če bomo tudi letos aktivno vključeni v dobrodelni srečelov. 

Župnijska Karitas 

Papež Frančišek pa nas je že obdaril z molitvijo, ki jo bomo v 
prihodnjem letu večkrat uporabljali za pogovor z Bogom. 

Molitev papeža Frančiška za jubilejno leto
Gospod Jezus Kristus,
učil si nas, naj bomo usmiljeni, kakor je nebeški Oče,
in rekel si nam, da kdor vidi tebe, vidi Njega.
Pokaži nam svoje obličje in bomo rešeni.
Tvoj ljubezni poln pogled je osvobodil Zaheja in Mateja 
zasužnjenosti z denarjem,
prešuštnico in Magdaleno iskanja sreče v ustvarjenih stvareh.
Ganil je Petra, da je po izdaji jokal,
in je zagotovil raj skesanemu razbojniku.
Stori, da bo vsak od nas prisluhnil, kakor da je njemu namen-
jena beseda, ki si jo rekel Samarijanki:
‘Če bi poznala Božji dar!’
Ti si vidno obličje nevidnega Očeta,
Boga, ki izraža svojo vsemogočnost predvsem z odpuščanjem 
in usmiljenjem.
Stori, da bo Cerkev v svetu vidno obličje Tebe, njenega vstalega 
in v slavi bivajočega Gospoda.
Hotel si, naj bodo tvoji služabniki oblečeni v slabost,
da bodo imeli pravo sočutje do tistih, ki so v nevednosti in zmoti.
Stori, da se bo vsak, h kateremu se bo približal kdorkoli od njih, 

čutil pričakovanega, ljubljenega in da mu je od Boga odpuščeno.
Pošlji svojega Duha ter z njegovim maziljenjem vse posveti,da 
bo jubilej Usmiljenja leto Gospodove milosti in bo lahko tvoja 
Cerkev s prenovljenim navdušenjem revežem prinašala veselo 
sporočilo, razglašala zapornikom ter zatiranim svobodo in 
slepim vračala vid.
Po priprošnji Marije, Matere Usmiljenja to prosimo tebe, ki 
živiš in kraljuješ z Očetom in Svetim Duhom na veke vekov.
                                                  Amen.

     

V župnijskem listu je že kar navada, da nam svoje vtise o ro-
manju na Mladifest v Međugorje podelijo tudi mladi. 

Romanje v Međugorje je bilo resnično pozitivno doživetje. 
Ker sem se le-tega udeležila prvič, sprva nisem vedela, kaj 
pričakovati, a so bili moji dvomi hitro pozabljeni. Že ob prihodu 
sem lahko čutila posebno energijo, ki se je pretakala med nami. 
Četudi smo bili različnih narodnosti, kultur in jezikov, je med 
nami vladalo veselje, radost ter ljubezen do Boga. Čutilo se je 
, da smo vsi prišli z enim razlogom-vero. Še posebej lepi so bili 
trenutki molitve in dejstvo, da Bog razume in sliši prav vsakogar. 
Glede na hiter tempo današnjega življenja je to romanje prava 
priložnost za vse vernike za poglobitev vere in slavljenje Boga 
v miru in združeni v skupnosti z vsega sveta.               (Adrijana)

Mladifesta sem se letos udeležil drugič. Šel sem brez nekih 
posebnih pričakovanj. Za razliko od lanskega leta, smo le-
tos bivali v apartmajih, kar se je poznalo pri boljšem spancu. 
Ponovno sem bil fasciniran nad tako veliko množico mladih, ki 
skupaj moli, pleše in prepeva. V jutranjih katehezah lahko zaradi 
pestrega izbora tem vsak najde nekaj zase. V šestih dneh, ki so 
minili prehitro, sem našel notranji mir in poglobil osebno vero. 
Ob naslednji priložnosti se bom zagotovo spet udeležil romanja.
                                                                                                  (Matija)

Na Mladifestu se vsako leto zbere veliko ljudi iz različnih držav. 
Letos smo se zbrali mladi iz 66 držav. Ob poplavi različnih 
jezikov se je včasih težko razumeti, toda pomembno je, da smo 
se vsak večer skupaj zbrali ob oltarni mizi. Ne glede na narodno 
pripadnost nam je vsem skupen Jezus. V Međugorju sem dobila 
občutek žive Cerkve. Ob druženju, petju, molitvi in slavljenju 
sem se okrepila za spopad z vsakodnevnim življenjem.  
                                                                                                (Terezija)

Letošnji - moj drugi - obisk Međugorja, je name naredil zelo 
velik vtis. Petje, plesanje, molitev in razmišljanje skupaj s krist-
jani vsega sveta in Njegovo prisotnostjo tvorijo nepozabno, 
ganljivo in neprecenljivo izkušnjo, ki jo bom z veseljem po-
novila.                                                                                  (Jerneja)
Od Međugorja sem se naučil da ne smeš pričakovati, ker pona-
vadi te takrat najbolj preseneti in ti najbolj pomaga na duhovni 
rasti. In tako sem šel letos na romanje, pa vendar v mislih z 
svojimi težavami in križi. Lahko rečem da sem letos najbolj 
doživel adoracijo in sveto spoved. Seveda pa sem imel srečo 
da sem doživel tudi ‘’Međugorski mir’’ . Poleg tega smo pa bili 
na Mladifestu, to pa je tudi posebno doživetje s katehezami, ki 
vsakega kličejo na poseben način, s pričevanji, ki nam lahko 
pomagajo ob težkih trenutkih, da vidimo kakšen je bil Bog do 
ljudi, ko so bili na tleh, ter seveda množica mladih združena pri 
maši. Tega občutka mlade Cerkve se ne da opisati, to moraš 
preprosto doživeti.                                  (Luka)
Hvaležen sem, da sem bil na Mladifestu, spet je bilo izjemno! 
Množica mladih vernikov, odlični pričevalci in govorniki, vr-
hunske kateheze – to je res kraj, kjer se še posebej lahko zaveš, 
kakšno moč ima molitev.
Rad bi podelil eno zabavno, pomenljivo zgodbico, ki smo jo 
slišali na festivalu.
V majhni vasici je živela stara, verna ženica, ki je zvesto 
zaupala v moč molitve. Nekega dne je Boga prosila naj ji 
pošlje kos slanine in hlebec kruha. Ravno takrat pa je šel 
mimo njene hiše vaški šaljivec, ki je bil dobro poznan po 
tem, da je zelo rad koga »potegnil za nos«. Vaški šaljivec je 
slišal njeno molitev in sklenil je, da se bo malo »pohecal«. 
Hitro je odšel domov po kos slanine in hlebec kruha, stekel 
nazaj k njeni hiši in vrgel dobrote skozi dimnik .  Stara 
ženica je bila vsa presrečna, skakala je od veselja in takoj 
se je začela zahvaljevati Bogu za uslišano prošnjo. Nasled-
njega dne je svojo izkušnjo delila s svojimi prijateljicami 
pred cerkvijo, v tistem trenutku pa je prišel mimo vaški 
šaljivec, ki se ni  in ni mogel prenehati smejati. Ko se je 
končno umiril in nehal smejati, je družbi, ki je bila tam 
zbrana pojasnil: » Jaz sem vrgel slanino in kruh skozi dim-
nik!«  Stara ženica pa ga je pogledala in mu rekla: » Zaradi 
mene mi je sam hudič lahko prinesel slanino in kruh, am-
pak poslal ga je Bog!«                             Domen Hrastnik


