
MARTINOVA LILIJA

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

17. april 2016, leto 8, št.: 16

Maše v prihodnjem tednu
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 17.4.     krstna ned.
7.00: živi in + farani
9.00:  + Vera VESELIČ, 20. obl., starši Jožefa in Franc ČEH
10.30: + Pavla VOGA in + rodbina KOZMUS
                + Angela in Izidor BELEJ
15.00: VERA IN LUČ
PONEDELJEK, 18.4. sv. Evzebij, škof 
7.30:  + Jože DEŽELAK, 6.obl.(Lahomno)
          + Karel, Rozalija in Metka BEZGOVŠEK
          + Rudolf in Amalija DEŽELAK 
TOREK, 19.4. sv. Leon IX., papež
19.00:  +  Rozalija KNEZ, mož Ivan, rodbini ULAGA 
                  in KNEZ 
              + starša Alojz in Terezija ULAGA, obl.

po maši molitvena skupina
SREDA, 20.4., sv. Teotim, škof
7.30: + Albina ŠRAML
          + Justina GOLOUH
          + Jožko REZEC 
ČETRTEK, 21.4. sv. Anzelm, škof
9.30: Dom starejših Laško
19.00: + Franc, starši DEŽAN, vsi iz rodbine DEŽAN
             + Franc, obl. in Karolina POVŠE
PETEK, 22.4. sv. Anzelm, škof
7.30: + Karel in Jožefa PUŠNIK, obl.
19.00: + Hedvika BREČKO, 2. obl. in sin Zdravko
             + Mirko KODRUN
SOBOTA, 23.4. sv. Jurij, muč.
19.00: + Zdenko KOČAR, 15. obl.
           + Johan MEDVED, obl., starši in stari starši
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 24.4.
7.00:  živi in + farani
9.00: + ŽOHARJEVI
         + Jože DERGAN, 16.obl., žena Terezija, in ostali
            DERGANOVI
10.30: +  Franc KAČIČ, starši in družina ŠMID

Zahvala za krašenje v aprilu mestu Laško. V maju čistijo 
in krasijo vasi Gaberno, Lahomšek, Trojno in Ojstro.

Teden molitve za duhovne poklice

Četrta velikonočna nedelja  je tudi  53. svetovni molitveni 
dan za duhovne poklice. S hvaležnostjo se oziramo v zgo-
dovino. Pred 53 leti je papež Pavel VI. po radiu ves svet 
povabil k prvemu svetovnemu molitvenemu dnevu, ki je 
bil 11. aprila 1964. Prve papeževe besede so bile iz Mate-
jevega evangelija. Ponovil je Jezusove besede: »Prosíte 
torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« 
(9,38). Papež je ves svet prosil, naj molitev doseže družine, 
župnije, redovne skupnosti, bolnišnice in šole, da bodo 
»poklicani« z veseljem odgovorili na Božji klic.
Po tolikih letih zopet z veseljem doživljamo molitveni dan 
in z zanosom beremo poslanico papeža Frančiška, ki jo je 
naslovil »Cerkev, mati poklicev«. Pretresljive so papeževe 
besede, ko pravi, da so poklici »dar Božjega usmiljenja«. 
Te besede toliko bolj odmevajo letos, ko praznujemo iz-
redno sveto leto usmiljenja. Papeževe besede so balzam, 
ki nas tolaži, da bo Božje usmiljenje tudi danes med nami 
bogato rosilo duhovne poklice.
Brez duhovnikov smo izgubljeni. To čutijo že mnoge 
župnije, ki nimajo svojega pastirja. Zato si v tem tednu po-
dajmo roke in jih sklenimo v skupni molitvi. blaženi Anton 
Martin Slomšek je nekoč zapisal, da postanimo Cerkev, ki 
rojeva duhovnike, »Božje poslance«, da bodo »varovali 
šibke, postavili pokonci padle, poiskali izgubljene, vsem 
pomagali in vsem s svojo roko pokazali varno pot v večno 
domovino«. 
Teden molitve za duhovne poklice pa naj okrepi tudi nas 
duhovnike, redovnike in redovnice, misijonarje in stalne 
diakone. Molitev naj utrdi našo zvestobo Dobremu pastir-
ju. Če bo Cerkev v teh dneh s sklenjenimi rokami prosila 
za nas, potem si mi obljubimo pomoč. Drug drugega bomo 
v teh dneh podpirali, da nihče od nas ne bo odpadel. Raz-
plamtimo Božji milostni dar, ki je v nas (2 Tim 1,6), 
da nas bodo mladi občudovali in posnemali v izbiri 
duhovnega poklica.

..............................

MOLITEV ZA 
DUHOVNIKE

Jezus, večni Veliki 
duhovnik, ohrani svoje 
duhovnike v zavetju svo-
jega presvetega Srca, 
da jim nihče ne bo mo-
gel škodovati. Ohrani 
neomadeževane njihove 
maziljene roke, ki se vsak 
dan dotikajo tvojega pres-
vetega Telesa. Ohrani čiste 
njihove ustnice,

ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,

ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim, skupaj z oblastjo spreminjat kruh in vino,
tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.

Amen.
sv. Terezija Deteta Jezusa



PRIMOŽEVA KAPELA (v Mulenci – Debro 33)

Sedanji lastnik Primoževi, Debro 33. Znamenje: 
Rožnovenska Marija, v ozadju pa jo krasi križ. Čas post-
avitve približno 1867. Investitor neznan, namen postavitve 
neznan, vzdrževanje in krašenje – Primoževi. Obnovljena 
in blagoslovljena leta 2002. Blagoslovil jo je dekan Jože 
Horvat. Obnovila Alojz in Pavla Klinar (gradbena dela 
opravil Jože Klinar, nečak Alojza iz Svetine). Je edina 
kapelica ob pešpoti do Šmohorja (Mulenca-Šmohor). Stoji 
na začetku kmetije. Polovica je stoji na sosedovem (Starc). 
Danes se pohodniki radi ustavljajo ob njej, priporočajo 
Mariji , fotografi rajo, postojijo ob njej, kjer nudi čudovit po-
gled na šmihelsko cerkev. Vsi vaščani smo hodili peš mimo 
nje v cerkev, šolo,… Zmeraj smo se ustavili in pokrižali, 
možje pa odkrili. To je globok izraz vere naših prednikov. 
Iz otroštva se spominjam, ko so mi stara mama rekli, da naj 
grem h križu pobirati hruške. To mi je še danes velika ne-
znanka, ker križa nikoli nisem videla.  Sedaj živimo na tej 
kmetiji štiri generacije: Klinar, Deželak in Mrgole. Zapisala 
Marjanca Deželak, marec 2016
                    

DREŠKETOVA KAPELA
Na levem bregu Sp. Rečice stoji lepa kapelica, ki jo 
skoraj ne moreš prezreti, če le pogled usmeriš malo više 
iz doline. Kapela je posvečena Materi Božji. Sedanja 
lastnica je Marica Hrastnik iz Sp. Rečice 65. Stari starši 
sedanje lastnice so kmetijo, na kateri stoji omenjena ka-
pela, kupili, zato jim čas in namen postavitve kapele 

ni znan. Ob smrti starega očeta, leta 1952 je bila kapela 
blagoslovljena. Sedanja lastnica lepo vzdržuje in krasi 
to kapelo, ki živo priča o veri naših prednikov. Na žalost 
pa je lep kip Matere Božje bil leta 2003 odtujen. Sedaj 
notranjost krasi slika Marije.

............................................................

KAPELA PRI BRILEJ
Sedanja lastnika Sonja in Slavko Brilej, Debro 40. Mari-
jina kapela. Čas postavitve neznan. Sedanja lastnika sta 
to kmetijo leta 1990 kupila od družine Marinko. Takrat 
je bila kapela v slabem stanju, Marijin kip pa je prejšnja 
lastnica odnesla. Leta 1992 sta sedanja lastnika v celoti 
obnovila kapelo in jo dala blagosloviti. Sedaj notranjost 
kapele krasi kip presvetega sca Jezusovega.

KRIŽ S SPOMINSKO PLOŠČO V DEBRU
Križ je bil postav-
ljen v spomin na 
komaj 21. letnega 
Slavka Marinka, 
iz Debra 40, ki se 
je 1.9.1977 smrtno 
ponesrečil s trak-
torjem. Križ so 
postavili njegovi 
domači. Blago-
slovljen je bil ob 
30-letnici smrti 
Slavka. Križ je 
blagoslovil takrat-
ni laški kaplan Iz-
tok Hanžič. 

Obhajanje desete  obletnice škofi je Celje
Minulo nedeljo smo v stolni cerkvi sv. Danijela v 
Celju obhajali jubilej. Ob tej priložnosti sta izšla tudi 
dve knjižni deli: Zgodovina krščanstva na ozem-
lju celjske škofi je (dr. Bogdana Kolarja) in pastoralni 
zbornik Vzcvetela velikonočnica. V njem najdemo 
tudi vrstice: “Deset let delovanja neke škofi je ni dolga 
doba, saj škofi je običajno štejejo leta svojega obstoja v 
stoletjih. Pa vendar, tudi deset let je čas, v katerem se 
na področju škofi je že marsikaj zgodi.Zato je prav, da 
ob 10. obletnici mlade celjske škofi je  pogledamo neko-
liko nazaj v njen nastanek, presodimo sedanje stanje 
življenja škofi je in usmerimo pogled tudi naprej, v čas, 
ko naj bi celjska škofi ja rodila še več sadov na pasto-
ralnem področju in se še bolj zasidrala v življenje ljudi 
na območju, ki ga teritorialno zavzema.”Ob zaključku 
pa ugotovitev: “Ob pogledu nazaj in ob ugotavljanju 
sedanjega stanja pa je v jubilejnem zborniku  prisotna 
tudi jasna pastoralna vizija naše škofi je, ki nam nalaga 
odgovornost in navdušenje za nenehno prizadevanje, da 
bi Velikonočnica še naprej cvetela in rojevala duhovne 
sadove v bogatem vinogradu naše krajevne Cerkve.
Naj živi, cveti in rojeva naša skupna velikonočnica!”


