
MARTINOVA LILIJA

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

20. marec 2016, leto 8, št.: 12

Maše v prihodnjem tednu
6. POSTNA NEDELJA, 20. 3.  krstna nedelja
7.00: + Andrej KOVAČ
9.00: + Jožef, Marija KOKOTEC, sin Jožef in
         Alojzija KOS
10.30: + Terezija TERŠEK, 40. obl., mož, starši
           TERŠEK in SAJTL
           + Jože OJSTERŠEK
PONEDELJEK,21. 3., sv. Serapion, škof
7.30: vsi + duhovniki in dekan Jože HORVAT, obl.
          + Amalija in Silvester HRASTNIK           

TOREK, 22.3., sv. Lea, spok.
18.00: + Antonija KRAJNC
           + Marija BUČAR in Franc

po maši molitvena skupina
SREDA, 23.3., sv. Alfonz, škof
7.30: + dva Franca, Jera in Ivan ZAMUDA
 18.00: + žrtve Hude Jame in vsi umorjeni
            + Ana ŠANCA obl.
 čiščenje cerkve in priprava svetišča za velikonočne praznike
                   po  maši 7. kateheza: Jaz sem trta, vi mladike
ČETRTEK, 24.3., VELIKI ČETRTEK
19.30:  + Vniko, Angela, obl. KNEZ in Anton RAZBORŠEK
                +  stari stric Janez in žena Bogomila ZAHARIJ roj.
                     DERŽIČ in hčerka Bogica DERŽIČ, poroč.
                     ŽIVKOVIČ
                za zdravje in božje varstvo
PETEK, 25. 3.,  ++ VELIKI PETEK
15.00: križev pot
19.30: obredi velikega petka
SOBOTA, 26.3., VELIKA SOBOTA
7.00: blagoslov ognja
19.30: obredi velikonočne vigilije
            + rodbini OJSTERŠEK iz Plazovja
            + Justina DEŽELAK, 11. obl. in mož Karel
            +  Marija in Avgust GLUŠIČ

VELIKA NOČ, 27.3. 
6.00: procesija; sv maša: živi in rajni farani
          + Jože PUŠNIK
          + Jože ŽELEZNIK
9.00: + starši, brat, tri sestre ZORKO in starši
             LONČAR
10.30: + Avgust, Angela in Karel TERŠEK
Zahvala za krašenje v marcu vasem Harje, Lahomno 
in Stopce V aprilu čisti in krasi mesto Laško.

Pred nami je VELIKI TEDEN.
Na veliki četrtek zvečer praznujemo postavitev dveh zakra-
mentov, in sicer evharistije in mašniškega posvečenja.
Zvečer je v cerkvah po župnijah slovesna sv. maša, pri kateri 
verniki podoživimo Gospodovo velikonočno večerjo. To je ro-
jstni dan evharistije in izročitev Jezusove duhovne oporoke v 
zgledu ponižnega služenja.  Pri tej daritvi je značilno tudi umi-
vanje nog,  po vzoru kako je Jezus učencem razložil zapoved 
ljubezni.
Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na 
križu. Jezusovo telo, ki je bilo za ljudi darovano na križu, smemo 
verniki prejeti v svetem obhajilu.
Velika sobota zjutraj duhovniki blagoslavljamo velikonočni 
ogenj s katerim verniki blagoslovite svoje domove.
Blagoslovi jedil v laški nadžupniji:
Sv. Martin: ob 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 / Marija Gra-
dec: 15.00/ Rifengozd (če ne bo padavin): ob 10.30 / Sv. Krištof 
ob 12.00. 
Velikonočna vigilija bo ob 19.30. To je noč, ko v molitvi, 
premišljevanju Božje besede in ob petju, verniki pričakujejo 
Kristusov prihod iz smrti v življenje. .
Velika noč, vstajenjska procesija z Najsvetejšim ob 6.00.
Po poti darovanja je prišel Jezus do slave vstajenja. Tudi naša pot 
pelje ob njegovi, zato se veselimo, da bomo z njim v nebeškem 
veselju.
 Na veliki petek po obredih pričenjamo z devetdnevnico prip-
rave na nedeljo Božjega usmiljenja . Opravljali jo bomo vsak 
dan pri sveti maši. Devetdnevnico lahko oprvljate tudi doma.

Prvo pomladansko 
cvetje, oljčne vejice, 
procesija, … vsemu 
temu pravimo cvetna 
nedelja.  Je to čas, ki nas 
spominja na mladost, 
na začenjanje novih 
poti, nove odločitve, 
menjavo že utečenega. 
Vendar za cvetno ne-
deljo se zvrstijo dn-
evi, ki spominjajo na 
veliki petek, trpljenje, 
bolečino, smrt, noč 
teme. To je težak čas, 
ki nas pogosto pahne 
v osamo in nemoč. A 

kristjani upamo v »tretji dan«. Ravno to upanje nam 
daje moči, daje nam vztrajnosti in nenehnega vračanja 
k začetku. V vseh brazgotinah, ki jih zadaja življenje 
se zaradi upanja v tretji dan vedno znova najdemo tam, 
koder nas vodijo pota  zaradi Njega, ki je nad nami. Ta 
njegova prisotnost na prav poseben način daje pečat 
vsemu kar živimo in smo. Zaradi tega upanja v tretji dan 
vam voščim blagoslovljena praznike velikonočnega 
dogodka. Naj velikonočni pozdrav »Felix aleluja« od-
meva v vaših srcih.



Nadaljujmo in zaključimo z molitveno spodbudo 
Škofi jske Karitas Celje za veliki teden

Kristusovi učenci – ljudje molitve
Za žive in rajne Boga prositi nam pomaga razumeti, 
da so naše molitve delo usmiljenja. V naših molitvah 
prinašamo pred Gospoda sebe in svoje brate in se-
stre. V zaupanju se mu izročamo in iz njegovih rok 
prejemamo nazaj živo občestvo med nami. Moliti je 
delo usmiljenja, saj sebe in druge izročamo Božji us-
miljeni ljubezni, da nas poživi, prenovi in odreši. 
Prosimo Gospoda, naj nas nauči prav moliti, z vsem, 
kar smo in kar imamo. 

Veliki teden – za žive in rajne Boga prositi
Molitveni nameni:
- prosimo za dar jasnih in preprostih besed, da bi mo-
lili konkretno in iskreno,
- prosimo za milost izročanja in prepuščanja Bogu: 
sebe, svojih bližnjih in vsega življenja,
- prosimo, da bi vedno iskali Božjo voljo in po njej 
uravnavali svoje življenje,
- prosimo za milost poslušanja in zrenja Boga,
prosimo za moč in pogum, da bi vse svoje življenje 
spreminjali v molitev, daritev in zahvalo. 
Postni izziv:
Vsak dan si vzamem dodaten čas za molitev in 
srečanje z Gospodom. 

 ...........................................
V prejšnjih tednih smo vabili k akcijam  letošnjega 
postnega časa: 
Postna skromnost je lahko prihranek za nekoga, ki nima tol-
iko kot MI.  Čeprav skromen denarni prihranek, naj postane 
naš POSTNI DAR  za žejne, lačne, bolne in premražene 
ljudi, za katere skrbi Karitas. 
Naj nas nagovori tudi PAPIRNATA VREČKA, preko kat-
ere zbiramo hrano za uboge med nami, vse do VELIKEGA 
ČETRTKA. 

Preživimo te dni s srcem usmiljenega Samarijana. Zazrimo 
se v proseče oči tistih, ki čakajo, da se jih nekdo usmili. Bodi-
mo to mi, da bo z nami lahko usmiljen tudi BOG.

Prazniki so pred vrati

V teh dneh vas duhovniki iz Laškega nagovarjamo 
in vabimo k doživljanju  velikonočne skrivnosti. 
Naš Gospodov vinograd sestavljate župnije Laško, 
Sv. Marjeta - Rimske Toplice, Sv. Miklavž nad 
Laškim, Trbovlje – sv. Marija in Trbovlje - sv. Mar-
tin. Prostran in obsežen, raznolik in skrivnosten je 
ta prostor. Prav vsi duhovniki: Peter, Jože, Klemen 
in Rok, ki prihajamo k vam, čutimo v sebi Gos-
podovo naročilo, naj oznanjamo, da se je približalo 
božje kraljestvo.
Ne morem pa v teh prazničnih dneh mimo zahvale 
vsem sodelavcem  v vseh petih župnijah. Ko se tako 
selimo iz kraja v kraj, da vam v obredih bogoslužja 
približujemo velikonočno skrivnost, prav pri vseh 
cerkvah naletimo na veliko sodelavcev, ki se tru-
dite, da so stvari na svojem mestu. 
Marsikdo me je v teh tednih vprašal, kako zmore-
mo tako obsežno pastoralno področje. Zavedajoč 
se, da marsikaj ni opravljeno vzorno, a vseeno 
vidim, da zmoremo podobno kot zmorete družine 
s številnimi otroki. Pogosto namreč poslušam 
družino, ki ima samo enega otroka, kako so 
resnično utrujeni in bolj živijo v občutku, da nima-
jo časa, saj jih njihov edini otrok tako močno zapo-
sluje. Pred dnevi mi je prišla v roke knjiga, ki jo je 
napisala mama z družino petnajstih otrok, ko oba 
z možem hodita v službo. Ste dojeli, da si je vzela 
čas za pisanje knjige ravno o tem kako živijo v 
tako številni družini? Tisto kar je zapisala, je dalo 
misliti tudi meni. Na prvo mesto je pač postavila 
odgovornost vsakega za svoje področje in drug 
za drugega. Izpostavila je tudi, da njuni otroci ne 
morejo biti razvajeni in da so zanje nekatere stvari 
razkošje, kar je za mnoge njihove vrstnike samo-
umevno. 
Tudi sam opažam, da vam moram, dragi sodelavci 
in občestvo vsake župnije posebej položiti na srce 
kako se vsi skupaj zavedajmo, da smo odgovorni 
drug za drugega. Zato ključarji vseh podružničnih 
in župnijskih cerkva, vedite, da, če se bodo zaradi 

zimskih poškodb streh delale na fasadah cerkva in dru-
gih poslopij lise, ki kažejo, da puščajo strehe, je to vaša 
skrb in »vaša podoba« . Včasih se je našel kdo od far-
anov, ki je o takšnih potrebnih delih opozoril župnika 
in hkrati dobil občutek pomembnosti opravljenega 
dela. V teh situacijah in razporeditvah duhovnikov 
morajo nas župnike skrbeti vrste pred spovednicami, 
pa tudi dobro pripravljene pridige pri svetih mašah, za 
strehe in druge ekonomske stvari pa se boste morali 
potruditi drugi. Nekaj podobnega je s pripravo ostalih 
sodelavcev pri bogoslužju. Preprosto se ne da na petih 
mestih pripraviti vseh podrobnosti. Da ste kljub ne-
nadni situaciji tako lepo poskrbeli za marsikatere po-
drobnosti se želim prav vsem, ki se trudite, zahvaliti. 
Ne v svojem imenu, niti ne v škofovem imenu, ampak 
v smislu razumevanja za rast božjega kraljestva med 
nami. V občestvu razmišljajmo: kaj lahko in zmorem 
storiti jaz? Od tega razmišljanja bodimo pripravljeni 
narediti še en korak. Ne čakajte samo v tihoti, ampak 
se tudi aktivno vključite. Danes, ko imamo številne 
možnosti komunikacije, je še posebej naloga župnika, 
da povezuje in koordinira, smiselno nagovarja in or-
ganizira. V teh tednih prav posebej okušam, kako je 
ljubezen iznajdljiva in vedno najde pota k skupnemu 
dobremu. Hvala vam za vse molitve in drugo podporo, 
s katero ste me obdali. Tako me je Gospod obdaril in 
tako nas oobdarja, da bomo pripravni za naloge, ki 
nam jih zaupa.
V tvojem vstajenju, Kristus, se veselijo nebesa in 
zemlja. (litrugično besedilo) Ko bomo sedli k mizi 
z velikonočnimi jedili, ne pozabimo na molitev. 
Morda lahko molimo tudi takole: 
Dobri Bog,
v tem velikonočnem jutru se ti zahvaljujemo
drug za drugega in za vse dobro, kar nam daješ,
saj mnogi niso deležni te milosti.
Naj ob tej hrani doživimo veselje skupnosti.
Pomagaj nam,
da bomo vse dobrine uporabljali zmerno in
ob tem pomislili tudi na ljudi, ki trpijo.
Oče naš ... 


