
MARTINOVA LILIJA

02. oktober 2016, leto 8, št.:33

Maše v prihodnjem tednu
27. NEDELJA MED LETOM, rožnovenska, 2.10.
7.00:  živi in + farani
 9.00:  + Ivan SKALE, obl., in žena Mihaela
 10.30:  + Mira KRAMER, obl.
             + Jože LOKOŠEK, starši HRASTNIK
 11.00 Šmohor:  +  Brigita DROFENIK
                                  + Jože KRIVEC, 30. obl., Frančiška, 
                                  20. obl. in vsi + KRIVČEVI
15.00: molitvena ura, adoracija, priložnost spovedi
16.00: slovesne zaobljube rojaka Klemna Slapšaka
PONEDELJEK, 3.10., sv. Gerard, opat
7.30: + Anton BELEJ, 60. obl. (Trojno)
         + Neža, Franc PUŠNIK, + PUŠNIKOVI  
          (Plazovje) in KOLARJEVI (Doblatina)
10.00 Huda Jama: pogreb + žrtev iz Barabara rova
TOREK, 4.10., sv. Frančišek Asiški, diak., red. ust.
19.00:   + Silvo VRBOVŠEK, 10. obl.
            + Peter ŠKORJA
            + Franc ŠKORJA
SREDA, 5.10., sv. Marija Favstina, red.
7.30: + PAVČNIKOVI in JENČIČEVI
         + Marija VENGUST
         + Amalija in Silvester HRASTNIK
ČETRTEK, 6.10., sv. Bruno, ust. kartuzijanov
19.00: + Franc GUZEJ, obl., in sorodniki
            + Jože in Vinko ŽELEZNIK
            +  Avguštin ŽIKOVŠEK
PETEK, 7.10., sv. rožnovenska Mati Božja
7.30: + starši RIHTAR in brat
19.00: + Antonija KRAJNC, 1. obl.
           + Anton VODUŠEK
SOBOTA, 8.10., sv. Pelagija, spok.
19.00: + Jožef PUŠNIK, 1. obl.
           + Janez TERBOVC, obl., in Angela
           + Irena MULEJ, obl.

28. NEDELJA MED LETOM, 9.10.
7.00:  + Tomaž, Matilda, Stane, Jože DIACI
        živi in + farani 
 9.00: + Pavla, Konrad, Rado JAZBINŠEK, + Rudolf ŠPAN
10.30: + Jože SELIČ
           + družina KLINAR (Gabrno), starši, stari 
           starši, brat in sestra

V ponedeljek, 3. oktobra 2016, bo ob 10. uri celjski škof 
msgr. dr. Stanislav Lipovšek pri kapelici ob vhodu v rov 
sv. Barbare opravil prvi del pogreba žrtev iz množičnega 
morišča in grobišča Huda Jama. Pogrebni obred, ki 
običajno poteka na domu pokojnika ali pri mrliški vežici 
na domačem pokopališču, bo na  tem mestu simboličen 
začetek krščanskega pogreba skoraj 800 že izkopanih žrtev, 
končal pa se bo v četrtek, 27. oktobra 2016, z obredom 
mariborskega nadškofa metropolita msgr. Alojzija Cvikla 
na pokopališču Dobrava pri Mariboru ob navzočnosti 
predstavnikov civilne družbe in države.
Pokop anonimnih žrtev na pokopališču Dobrava pri Mari-
boru bo omogočal njihovo poznejšo sledljivost, saj bodo 
žrtve pokopane posamično. Ko bo v prihodnosti prišlo do 
identifi kacije  žrtev, bodo slovenske žrtve lahko pokopane 
v družinske grobove, mogoča pa bo tudi določitev skupne-
ga pokopališča na Teharjah.
Udeležence pogrebnega obreda pri kapelici ob vhodu v rov 
sv. Barbare prosimo, da upoštevajo navodila glede gibanja 
na območju gradbišča, saj se bodo udeležili pogreba tudi 
nekateri varovani predstavniki slovenske države.

------------------------------------------------------------------
V sredo, 28. septembra 2016, je papež Frančišek med avdi-
enco na Trgu sv. Petra poseben pozdrav namenil romarjem 
iz Slovenije: “Z veseljem sprejemam slovenske romarje, 
še posebej vernike iz škofi j Celje, Murska Sobota in Novo 
mesto skupaj s svojimi škofi . Dragi bratje in sestre, naj 
prehod skozi sveta vrata poživi vašo vero ter okrepi vašo 
pripadnost cerkveni družini. Medtem ko vam zaželim, da 
bosta Božje usmiljenje in ljubezen vir vašega apostolata, iz 
srca podeljujem vam in vašim družinam apostolski blago-
slov. Hvaljen Jezus in Marija.”

V mesecu oktobru naj nas združuje in 
povezuje molitev rožnega venca.



Človek namreč toliko velja, kolikor velja pred Bogom in 
nič več FOpom 19,2

Geslo ob slovesnih zaobljubah rojaka Klemna Slapšaka na-
govarja v teh dneh vso laško župnijo. V večernih nagovo-
rih priprave na slovesne zaobljube minorita patra Ernesta 
smo bili vabljeni h globokemu razmisleku o poklicanosti, 
služenju in zaobljubah čistosti, uboštva in pokorščine. Naša 
priprava na slovesnost, ki jo v srcu toliko bolj čutimo, ko-
likor globlje doumemo veselje nad tem, da se mlad človek 
odloči hoditi v vsakodnevnih preizkušnjah dosledno za 
Gospodom, pa nam na drugi strani kot župnijsko občestvo 
laške pražupnije še močneje odslikava smisel besed, ki jih 
je zapisal pred več kot osmimi stoletji sam sveti Frančišek 
Asiški, ki goduje 4. oktobra.
Dan poprej bomo v Laškem šele po sedmih letih smeli 
doživeti pokop pomorjenih v Hudi Jami pred sedmimi de-
setletji. Ta rana vojnih grozot, ki tako dolgo zaudarja,  je zelo 
podobna temu, kar je vznemirjalo tudi svetega Frančiška 
glede gobavcev njegovega časa. Ko je pater Ernest v pet-
kovem nagovoru govoril o Frančiškovem strahu pred temi 
okuženimi, ki so predstavljali veliko nevarnost zdravih, 
zato so se jih tako močno bali, ker jih je bilo strah za njiho-
vo lastno življenje, je meni ves čas prihajal v spomin strah 
rabljev pred temi žrtvami. Koliko pregrad so potrebovali 
zazidati, rove zapolniti z rudniško jalovino, a po vsem od-
kritem smo potrebovali celo sedem let, da smo našli celo 
primeren kraj, da bi jih s pogrebnim slovesom pokopali. 
Koliko nemira, strahu v človeku pred razkritjem zla? Ko-
liko sprenevedanja in ošabnosti ter slepote pred minljivo-
stjo življenja. Koliko zagledanosti vase, da se človek čuti 
gospodarja usode življenja drugih? 

Kako zelo na ves ta človeški napuh in satansko držo 
potrebujemo to, kar je storil sveti Frančišek v njegovem 
času in takratnemu zlu križarskih vojn. Da si je našel pot 
do samega sultava v Sveti deželi, da je našel tudi pot do 
njegovega srca in sklenil spoštljiv odnos do življenja dveh 
tako različnih veroizpovedi, da to velja še danes. Tudi 
Klemnovo odločitev, da želi služiti v čistosti, uboštvu in 
pokorščini lahko razumemo v  srcu dogodkov, ki so se v 
teh dneh odvijali na svetovni ravni. Posredujem vam del 

sporočila iz srečanja ob 30. obletnici molitve za mir v As-
sisiju. ... Assisi je čudovito mesto, polno simbolov in edin-
stvene duhovnosti. V njem počiva sv. Frančišek in od tod 
so njegovi sinovi ponesli sporočilo, ki ga je on odkril in je 
zaobjeto v besedah Mir in dobro, po  vsem svetu. Sveti papež 
Janez Pavel II. pred tremi desetletji (27. oktobra 1986) ni 
imel težav z izbiro kraja za prvo molitveno srečanje. Dejal 
je: »Za kraj našega molitvenega srečanja sem izbral Assisi 
zaradi posebnega pomena svetega človeka Frančiška, ki ga 
tukaj vsi častijo kot simbol miru, sprave in bratstva.«
Tridesetletna pot te molitve ima svoj »temelj«. Ta temelj 
je sv. Frančišek, njegovo življenje, njegova vera, njegovo 
duhovno ravnanje, ki je še danes ujeto v asiške kamne, 
svetišča, v piš asiškega vetra, v asiška obzidja, ki ne ločujejo, 
ampak povezujejo. Njegovo pot so skozi zgodovino nadalje-
vali Frančiškovi bratje in jo preko življenja Cerkve ponesli 
v svet. Temu duhovnemu dogajanju je sveti Janez Pavel II. 
dal ime »Duh Assisija«. Kardinal Parolin je ob letošnjem 
praznovanju povedal, da je prvo srečanje v Assisiju pred 
30 leti odprlo pot in ponudilo možnost, da prav vsaka re-
ligija opusti vsakršno fundamentalistično skušnjavo in vs-
topi v dialog, ki je potrpežljiva umetnost poslušanja in ra-
zumevanja drugega, prepoznavanje človeških in duhovnih 
potez drugega. Umetnost sobivanja, ki je tako potrebna v 
naši današnji raznoliki družbi, izvira iz verskih tradicij, ki 
so sposobne dialoga. Gre za zrelost kultur, oseb, skupin; za 
nenehno prizadevanje za mir v ožjem in širšem smislu.
Nedvomno pa se je v preteklih 30 letih pokazalo, da ver-
stva nimajo nobene politične moči, da bi uveljavljale mir. 
Imajo pa veliko duhovno in moralno moč, da z dialogom, s 
prejetim in danim odpuščanjem, sočutjem … rušijo zidove, 
ki ločujejo, in gradijo mostove, ki povezujejo. V preteklih 
30 letih ni manjkalo prizadevanj papežev, drugih verskih 
voditeljev  in Frančiškovih bratov, da bi se ljudje oddaljili 
od zla in nenehno iskali mir svojega srca.
V Jezusovem vzkliku na križu: Žejen sem! (Jn 19,28) in 
v evangeljski besedi: Žejen sem bil in ste mi dali piti (Mt 
25,35) je torišče letošnjega srečanja Duha Assisija, ki je 
nosilo naslov »Žeja po miru. Vere in kulture v dialogu.« 
Izjemno ganljivo je bilo zato pričevanje begunske matere ob 
sklepu srečanja, ki je v kratkih besedah opisala begunsko 
pot svoje družine in njihovo neizmerno žejo po življenju v 

miru. V njenem pričevanju je bilo čutiti vso bedo človeštva, 
nesmiselnost velikih in malih vojn in vso nemoč ljudi tretje-
ga tisočletja, ki nismo sposobni doumeti in razumeti, da na 
svetu nismo gospodarji, ampak le služabniki, da na svetu 
nisem samo jaz, ne samo ti, ampak da so še drugi, ki imajo 
morda povedati in pokazati kaj več in kaj boljšega od nas.
Začeti znova – podariti, predati duh Assisija novim gener-
acijam, ki prihajajo in ki pred 30 leti še niso bile rojene. A 
so tudi nove generacije glede miru vedno na preizkušnji. 
Letošnje srečanje ob 30- letnici je najprej želelo še močneje 
povezati vse, ki so v preteklih 30 letih molili, delali, se nav-
dihovali ob duhu Assisija in ga širili v svojem okolju. Pred-
vsem pa je bil rezultat letošnjega srečanja nova odločitev 
navzočih, da bodo še močneje delali za mir in pospeševali 
dialog. To je bilo simbolično vidno na sklepni prireditvi, 
ko so na oder prišli otroci, ki bodo (prek veleposlaništev) 
letošnje asiško sporočilo ponesli širom sveta; v sporočilu, 
ki so ga podpisali vsi navzoči predstavniki religij, vključno 
s papežem, je tudi zapisano: »Naj se končno začne nov čas, 
v katerem bo globalizirani svet postal ena družina narodov 
…« To je duh Assisija, duh vesoljnega bratstva, ki ga je 
živel Frančišek, ki se je živo zavedal pomembnosti vedno 
novih začetkov, saj je zapisal: »Začnimo, bratje, živeti 
Evangelij, doslej smo tako malo ali nič storili …«
»Bodite vzor služenja!« je papež Frančišek lastnoročno za-
pisal v spomin Frančiškovim bratom minoritom ob tokrat-
nem obisku Svetega samostana. To papeževo naročilo velja 
za vse udeležence asiškega srečanja, velja za ves svet, za 
vse rase in kulture, religije in verstva, ki so bila kot »svet v 
malem« navzoča na letošnjem srečanju v Assisiju. Kustos 
samostana p. Mauro Gambetti je dejal, da ga je papež na 
križnem hodniku samostana med pozdravljanjem pisane 
množice povabljenih gostov nenadoma vprašal: »Kje pa 
smo?« in mu je p. Gambetti odgovoril, da na križnem 
hodniku papeža Siksta V. Papež Frančišek pa mu je dejal: 
“Meni pa se zdi, da smo na Noetovi barki …« Za vse ljudi 
sveta mora biti dovolj prostora za življenje v miru na tej 
»Noetovi barki«. Na koncu srečanja pa je še pribil: »Samo 
mir je svet – vojna nikoli!«...
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