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29. NED. MED LETOM, 21.10., misijonska ned.
 7.00: živi in + farani                        krstna nedelja
         za zdravje; + BREČKOVI, TERŠKOVI in Nežika BREČKO
9.00:  + Zvonko PLAHUTA
           + Marija in Vinko KRAŠOVC
10.30: + Viktorija ZUPANČIČ
15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež.
 7.30: v zahvalo za uslišane želje
         + Bosiljka STOJANOV, 8. dan
         + Ivan, Magdalena PUŠNIK
TOREK, 23.10., sv. Janez Kapistran, duh.
19.00: + Ana LUKEŽ
           + Rozalija ŠKORJA
            + Ivan RAZBORŠEK
SREDA, 24.10., sv. Anton Marija Claret, škof, red. ust
7.30 + Stanislav PUŠNIK, Jože, Marjan, Tone 
            ROZMAN in sorodniki
         + Vinko LEŠEK
ČETRTEK, 25.10., sv. Krizant in Darija, mučenca
19.00: + Dragica GORIŠEK, 9. obl.
            + Olga KRAJNC, 8. dan
PETEK, 26.10., sv. Rustik, škof
7.30: + Nežika MAČEK
19.00: + Milan ŽABKAR, 6. obl., starši ŽABKAR in DOBOVIČNIK
                       + Stane DEŽAN, obl., in + sorodniki
SOBOTA, 27.10., sv. Sabina Avilska, mučenka
19.00: + Ernest KLADNIK, obl., in Marija, Neža KOVAČ ter 
              vsi KLADNIKOVI
                + Leopold GRACAR, Marija  in Jože OJSTERŠEK (M. 
                Gradec)
30. NED. MED LETOM, 28.10., žegnanjska n.
7.00: živi in + farani
          Bogu in MB v zahvalo
9.00: + Stanislava STARC, 3. obl.
           + Amalija, obl., in Franc KNEZ
10.30: + Adelbert OJSTERŠEK

ODŠLI SO...

V minulem tednu se je nenadno od nas poslovila Olga Krajnc. 
Zadnjo nedeljo je še pri maši sodelovala kot bralka Božje be-
sede. Na vrsti je bilo berilo iz knjige Modrosti: » Molil sem in 
dana mi je bila preudarnost, klical sem in name je prišel duh 
modrosti...«(Mdr 7,7-11). Prav tako je prebrala Psalm 90 in v 
odpevu smo vsi ponavljali: »Nasiti nas, Gospod, s svojo do-
broto.« Ko smo se na dan pogreba poslavljali od nje, smo taisto 
Božjo besedo doživljali v luči sporočila njenega plemenitega 
življenja in razdajanja za rast Božjega kraljestva, še posebej 
v letih po upokojitvi. Aktivna je bila v poučevanju verouka v 
župniji Loka pri Zidanem Mostu, z možem Janezom sta bila 
aktivna v prepevanju v pevskih zborih, v domači župniji se je 
poleg vsega razdajala z lepšanjem bogoslužja z vodenjem ljud-
skega petja. Na področju dobrodelnosti je bila njena aktivnost v 
sodelovanju pri Vincencijevi konferenci v celjskih župnijah, v 
Laškem pa je postavljala temelje za ustanovitev Župnijske Kari-
tas in bila njena prva voditeljica. Več let sta z možem zbirala na 
svojem domu ljudi, ki so svojo vero želeli poglabljati v gibanju 
Prenova v Duhu. V imenu župnije se je sedanja voditeljica med 
drugim zahvalila z besedami:  »Draga Olga. Za vedno mi ostaja 
v mislih spoznanje, da je bil vsak obisk svete maše zate praznik. 
V polnosti si uresničevala svoje poslanstvo v domači cerkvi kot 
pevka in čudovita bralka Božje besede, še vse do zadnje nedelje,
ko se je tvoja knjiga zemeljskega potovanja  zaprla. Toda v njej 
je zapisanih mnogo neminljivih dejanj, ki si jih v času svojega 
življenja pridno zbirala. Čeprav nam tvoja prisotnost manjka, je 
sled, ki jo puščaš, vrednota za vse, ki smo te poznali.  Pričevanje 
za Boga si učila z zgledom lastnega življenja.  
Hvala za vsak trenutek, ki si ga darovala za uboge med nami. 
Hvala za zgled potrpežljive hoje za Kristusom, saj smo zadnje 
čase opažali, da ti pešajo moči. Izpolnila si svoje zemeljsko 
poslanstvo ker si izbojevala svoj boj in ohranila vero vse do 
zadnjega diha. 
Sodelavci Karitas se te bomo spominjali v naših molitvah, ti pa 
nam izprosi ponovno srečanje s teboj pri Očetu.
Kljub nenadni smrti je bilo Olgi dano, da je ob slovesu s tega sveta spre-
jala tudi bolniško maziljenje. Tudi mi se je radi spomnimo v molitvi.

Bolnikova molitev k svetemu Tadeju
Ljubljeni sveti Tadej, ki si z Božjo pomočjo in po svojem prizadevanju ozdravil 
toliko dušnih in telesnih bolezni, pomagaj mi v tej slabosti in prosi Boga, če je 
njemu v čast in meni v zveličanje, naj vzame dobrotno to bolezen od mene., 
da mu bom mogel tu na zemlji bolje služiti in oznanjati njegovo slavo. Amen.



SINODA MLADIH 2018
Škofovska sinoda je sicer stalna ustanova Katoliške cerkve, ko papež 
skliče zbor škofov z vsega sveta, da mu pomagajo s posvetovanjem o 
pomembnih vprašanjih, s katerimi se sooča Cerkev, da bi ta ohranila svoj 
nauk in okrepila notranji red. Ustanovil jo je papež Pavel VI. leta 1965 po 
zaključku II. vatikanskega koncila.

Januarja 2017 je papež Frančišek začel priprave na ŠKOFOVSKO 
SINODO MLADIH, ki poteka od začetka oktobra v Vatikanu na temo 
‘Mladi, vera in razločevanje poklicanosti’.

Mlade je pozval v pismu, ki ga predstavljamo v posameznih odlomkih: 
»Hotel sem, da bi bili vi v središču pozornosti, saj vas nosim v svojem 
srcu. Ravno danes predstavljajo pripravljalni dokument, ki ga izročam 
tudi vam kot ‘kompas’ za na pot.« Na misel mi prihajajo besede, ki jih 
je Bog namenil Abrahamu: »Pojdi iz svoje dežele, od svoje rodbine in iz 
hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem« (1Mz 12,1). Te besede so 
danes namenjene tudi vam, saj so besede Očeta, ki vas vabi ‘iti ven’ z na-
menom, da vas pošlje proti neznani, a z odnosi varni prihodnosti, saj gre 
za srečanje, h kateremu vas On spremlja. Vabim vas, da prisluhnete glasu 
Boga, ki preko rahlega šepetanja Svetega Duha odmeva v vaših srcih….
…Danes pa je žal »pojdi« dobil tudi drugačen pomen, kot je izroditev 
poštenosti,  krivičnost in vojna. Številni mladi so zaradi nasilja prisiljeni 
ter primorani bežati iz svoje rojstne dežele. 
Želim pa vas tudi spomniti na Jezusove besede, ki jih je nekega dne iz-
rekel svojim učencem, ko so ga spraševali: »Učitelj…, kje stanuješ?« 
Ogovoril jim je: »Pridite in boste videli« (Jn 1,38-39). S svojim pogle-
dom se Jezus obrača tudi na vas in vas vabi, da pridete k njemu. Dragi 
mladi, ste se že srečali s tem pogledom? Ste zaslišali ta glas? Ste začutili ta 
sunek, ki vas je pognal na pot? Prepričan sem, da kljub trušču in omami, 
ki kraljujeta na svetu, ta klic še vedno odmeva v vaši duši, da bi jo odprl 
za polnost veselja. …. Četudi vas bosta na vaši poti spremljala negotovost 
ali padci, vam Bog, ki je bogat v usmiljenju, steguje roko, da vas dvigne. 
Boljši svet se ustvarja tudi zaradi vas, zaradi vašega hotenja po spremem-
bi in zaradi vaše velikodušnosti. Ne bojte se prisluhniti Svetemu Duhu, ki 
vam namiguje drzne odločitve, ne obotavljajte se, ko vest od vas zahteva 
tveganje, da bi šli za Učiteljem. Tudi Cerkev želi prisluhniti vašemu gla-
su, vaši rahločutnosti, vaši veri in tudi vašim dvomom ter vaši kritiki. Naj 
se zasliši vaš krik, naj odmeva po vaših skupnostih in naj pride tudi do 

pastirjev...Tako hočemo jaz ter moji bratje škofje tudi preko poti te sinode, 
še bolj postati »sodelavci vašega veselja« (2Kor 1,24). Izročam vas Mariji 
iz Nazareta, ki je mladi, kakor ste vi, Bog namenil svoj ljubeč pogled, naj 
vas prime za roko ter vas vodi do veselja polnega in velikodušnega »Tukaj 
sem« (prim. Lk 1,38)». 

V marcu 2018 so se mladi z vseh 5-ih celin sveta srečali s škofi in 
papežem Frančiškom. Dano jim je bilo, da so lahko predlagali kaj si v 
okviru katoliške vere želijo sami, kakšne bi lahko bile spremembe, da bi 
se katoliška vera mladim približala ter izpostavili težave s svojega okol-
ja, npr. ženske se borijo, da bi v rimskokatoliški Cerkvi prišle do mesta 
duhovnikov, kako v cerkvene strukture vključiti čim več laikov, ideja, 
da bi bili duhovniki čim bolj prisotni na ulicah, med mladimi samimi, v 
različnih centrih, telovadnicah…
19. junija 2018 so tako v Rimu predstavili delovni dokument oz. Instru-
mentum laboris za 15. redno generalno zasedanje škofovske sinode, ki 
poteka sedaj. 
3.10.2018 je papež Frančišek na začetku škofovske sinode v Vatikanu, na 
kateri se štiri tedne sestaja 267 škofov, pozval k preoblikovanju struktur 
Cerkve, vse bolj oddaljene od mladih.
“Govorite pogumno: odkrite kritike nam pomagajo, domneve in namigi 
pa ne,” je papež nagovoril škofe in druge katoliške dostojanstvenike ter 36 
mladih, starih od 18 do 29 let, na začetku štiritedenske škofovske sinode. Iz 
Slovenije se sinode udeležuje mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
“Začenjamo novo cerkveno srečanje, ki bi nam lahko razširilo obzorja ter 
preoblikovalo strukture, ki nas danes hromijo, delijo in oddaljujejo od mla-
dih. Ti so izpostavljeni težavam in nimajo podpore verske skupnosti,” je 
pri maši poudaril papež.
Papež Frančišek je imenoval še štiri predsednike, ki prihajajo z različnih kon-
cev sveta. Gre za kardinale iz Iraka, Madagaskarja, Mjanmara in Papue Nove 
Gvineje, držav z velikim deležem mladih, ki se spopadajo z revščino, voj-
nami ali so pripadniki verskih manjšin. Prvič v zgodovini, potem ko sta Vati-
kan in Kitajska septembra sklenila sporazum o imenovanju škofov, se sinode 
udeležujeta tudi dva kitajska škofa. 
V prvem tednu sinode so se dotaknili tudi nekaj podrobnejših vprašanj, kot so 
spolnost, čistost, izguba čuta očetovstva, revščina, migracije, liturgija, medijska 
odvisnost. Naloga srečanja je odkriti duše mladih, ki od Cerkve največkrat 
ne pričakujejo ničesar več, in tudi ničesar nočejo, srečati mladega človeka v 
njegovi konkretnosti in stopiti v proces hoje z njim.  P.T.

Prihodnje izdaje Martinove lilije bomo bogatili s pred-
stavitvami posameznih svetnikov. Zapisano je, da ni boljših 
vzornikov, kot so svetniki. Če je moj zavetnik svetnik, imam 
prijatelja pri Bogu. Svetniki, razglašeni ali ne, so neprecen-
ljiva milost, blagoslov in luč za vse kristjane in ves človeški 
rod.

SV. JUDA TADEJ (28. oktober)
Sv. Juda Tadej spada med manj znane apostole, ker so ga 
pogosto zamenjevali z izdajalcem Judom in zato bolj malo 
častili. Evangelij je požrtvovalno oznanjal v Mezopotamiji, 
pozneje je prišel v Perzijo, kjer naj bi ga duhovniki pogan-
skega boga Mitre pobili do smrti. Pretrpel je mučeniško smrt. 
Na svojih nevarnih poteh je privedel k Zveličarju nešteto duš. 
To je motilo nevernike, njegove sovražnike, ki so ga nepres-
tano zasledovali in ga na smrt sovražili. 
Sv. Juda Tadej je postal za mnoge ljudi pravi pomočnik v hudi 
sili. V težkih okoliščinah so se ljudje zatekali k njemu in se 
mu priporočali v svojih težavah. Mnogim je pomagal in postal 
zaupanja vreden. 
Sv. Juda Tadej pomaga v katerikoli stiski: v obupu in strahu, 
v obrekovanju, bedi in v vsakovrstnih nadlogah, ko se zdi, 
da ni več nikakršne pomoči. To naj nas napolni z močnim 
zaupanjem do Njega in nas opominja, da ga bomo vedno, s 
spoštovanjem, častili in slavili. 

SPODBUDA ZA TEDEN, KI JE PRED NAMI:
Poiščem lastnosti svojega svetnika in udejanjam njegova do-
bra dela ali pa sem preprosto v pomoč bližnjim ljudem. 

ZAKAJ NAM JE V POMOČ, DA SE PRI MOLITVI OZI-
RAMO NA SVETNIKE?
V knjigi Youcat je zapisano: «Svetniki so bili že v času svo-
jega zemeljskega življenja žareči, nalezljivi molivci. V njihovi 
bližini je lahko moliti. Svetnikov sicer ne smemo nikdar po 
božje častiti, smemo pa se obračati nanje, da bi v nebesih pri 
Božjem prestolu posredovali za nas.«                             T.T.


