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Maše v prihodnjem tednu
2. POSTNA NEDELJA , 25.2. 
7.00: živi in + farani
9.00: + Marija GOTER, obl., Franc ter Karli KLEZIN
          + Avguštin ŽIKOVŠEK
10.30: + Martin MLAKAR, MLAKARJEVI in KOLARJEVI
                 + Marija PUH, obl., in mož Franc
15.00 Ver in Luč

PONEDELJEK, 26.2., sv. Aleksander, škof
7.30: + Marija KOVAČ, 30. dan
          + Anton GLUŠIČ, osm
          + Pavla KOZMUS

TOREK, 27.2., sv. Gabrijel ŽMB, redovnik
18.00:  + Ivan OZIMEK, 30. dan
             + Ljudmila TOVORNIK, 1. obl.
             + Ana KOLŠEK

3. kateheza: Duhovna dela usmiljenja

SREDA, 28.2., sv. Roman, opat
7.30: vsi + iz družine DEŽELAK (Kidričeva ul.)

ČETRTEK, 1.3., sv. Albin, škof
18.00: V zahvalo in priprošnjo za zdravje in življenje
          + Alojzij KLINAR, obl.
           + Nadja TABOROVETS, 1. obl.
                                                     srečanje Alfa - 8

PETEK, 2.3., +  sv. Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja
7.30: po namenu 
18.00: + Ivan BELEJ, 30. dan
            + Marjana PESJAK

pred večerno mašo križev pot
SOBOTA, 3.3., sv. Kunigunda, kraljica 
18.00: + Jože ROZMAN
            + Marija in Franc LEŠEK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

3. POSTNA NEDELJA, 4.3. 
7.00:  živi in + farani
9.00:  + Rafko SIMONČIČ, 17. obl., in za zdravje v družini
             + Helena, Martin, Vinko in Marjana RAZBORŠEK
            in Tilen
10.30: + Darja SEME, 4. obl., Franc, Frančiška SEME
             + Rozalija KOLAR, osm.

Zahvala za krašenje v februarju vasem Marija Gra-
dec, Modrič, Plazovje in Radoblje. V marcu čistijo in 
krasijo Olešče, Padež, Požnica in Reka.

Svečnik molitve 
v postnem času 
še lahko dobite v 

zakristiji.

Dobri Bog, podari mi: 
mir, da bom sprejel to, 
česar ne morem spremeniti;
pogum, da bom spremenil 
tisto, kar lahko;
in modrost, da bom razlikoval
med enim in drugim.

Oče, zahvaljujemo 
se ti za hrano,

brez katere ne moremo živeti.
Naj zbrani pri obedu

začutimo tvojo ljubezen 
in prejmemo moč,

da bomo stanovitni 
v veri, upanju in ljubezni.

Težko te  prepoznamo ob spremen-
jenju na gori v bleščečih oblačilih, 
še težje si prepoznan oropan dosto-

janstva človeka, nemočen, trpeč.



V prejšnji Liliji omenjena dva svetnika Dizma in Lon-
gin, upodobljena v oltarjih laškega svetišča, povezana 
z usmrtitvijo Jezusa na križu, nam lahko približata 
mnoge dogodke in prispevata k pripravi velikonočnega 
praznika. 

Sv. Dizma Vsi evangelisti, Matej, Marko, Luka in 
Janez  poročajo o Jezusovem križanju na Golgoti. Ob 
njem sta bila križana razbojnika, eden na desni in drugi 
na levi strani (prim. Mt 27,38; Mr 15,27; Lk 23,32-
33; Jn 19,18). Le Luka poroča o drugačnem ravnanju 
desnega razbojnika: ta najprej svari svojega sotrpina, 
levega razbojnika, ali se ne boji Boga, ko je v isti ob-
sodbi; govori mu, da oba po pravici prejemata prim-
erno povračilo za to, kar sta storila; a Jezus ni storil 
nič hudega (prim. Lk 23,40b-41). Nato Jezusa prosi, 
naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo (prim. 
Lk 23,42). In Jezus mu je obljubil še več: »Resnično, 
povem ti: Danes boš z menoj v raju« (Lk 23,43b).
Dizmo ali Zoatana so ravno zaradi njegovega obnašanja 
na križu izbrali za zavetnika proti kraji in tatovom, tudi 
za zavetnika obsojenih hudodelcev in grobarjev.

Sveti Longin, vojak, ki je s ulico prebodel Kristusovo 
stran, goduje 15. marca.
Sveti Longin (Longinus) rimski 
mučenec, naj bi bil doma v Ka-
padokiji v Mali Aziji ali v itali-
janskem mestu Anxuanumu, 
danes se imenuje Lanciano. 
Izročilo pove, da je bil vojak, 
stotnik (centurij), ki je s sulico 
prebodel Jezusovo stran. Ko je 
bil Jezus pribit na križ, mu je 
vojak s sulico prebodel stran. 
Evangelist Janez pove, da sta s 
Kristusove strani pritekli kri in 
voda (prim. Jn 19,34).
Jezusova smrt ga je glo-

boko pretresla, zato je takoj po njej izjavil o Jezusu: 
»Resnično, ta človek je bil Božji Sin« (Mr 15,39b) ali: 
»Zares, ta človek je bil pravičen« (Lk 23,47b).
Legenda, ki temelji na krščanskem izročilu, govori o 
tem, kako so kaplje Kristusove krvi poškropile Longi-
nove bolne oči in je čudežno ozdravel ter postal Kris-
tusov učenec. 
Ko so začeli kristjane močno preganjati, je vzel relikvijo 
Jezusovo kri, jo zakopal v zemljo pri Mantovi in se vrnil 
v Cezarejo v Kapadoiji v Mali Aziji. Tam so mu leta 
37 po Kr. kot Kristusovemu mučencu za vero odsekali 
glavo. Njegove posmrtne ostanke so iz Cezareje v Ka-
padokiji leta 553 prenesli v Mantovo.
Papež Inocenc VI. ga je leta1340 razglasil za svetnika. 
Posebej ga častijo v baziliki sv. Andreja v Mantovi, ki je 
glavno svetišče Kristusove krvi. Longinove relikvije so 
sedaj v cerkvi sv. Avguština v Rimu. V rimski baziliki 
sv. Petra je kip sv. Longina, delo kiparja Giana Lorenza 
Berninija (16. st.). V isti cerkvi, na gornji strani groba 
sv. Petra,  je tudi Longinova sulica, s katero je prebodel 
Jezusovo stran.

‘Si bil tam?’
To vprašanje je pisatelj Lloyd Douglas v knjigi Njego-
va suknja položil v usta poveljniku vojakov, ki je vo-
dil križanje Jezusa. Vse pa se je začelo z žrebom za 
Jezusovo oblačilo pod križem. Novi lastnik po žrebu 
dobljene suknje, tribun 
Marcel, je v pijani družbi 
na večerji s Pilatom na 
prigovarjanje prisot-
nih oblekel obsojenčevo 
suknjo. Strahota križanja, 
za katero je vedel, da so 
ga storili nedolžnemu, je 
v njem pustila težke po-
sledice. Strahoto križanja 
nedolžnega je podoživljal 
v svojem vsakdanjiku, ko si 

je zastavljal vprašanje: ‘Si 
bil tam?’ in ob tem vedno 
znova doživljal živčni 
zlom. Tudi njemu pisatelj 
pripiše dolgo pot spozna-
vanja Jezusa, vstopa v 
krščanstvo in mučeniško 
smrt zaradi vere v Kris-
tusa. 
Na to izpoved sem se pose-
bej spomnil v minulem 
tednu ob obisku skupine 
turistov v svetišču na 
Marija Gradcu. Čakajoč na skupino, sem se še pose-
bej ustavil ob stranskem oltarju Gospodovega trpljen-
ja. Opazujoč upodobljeno, na lestvi obešeno suknjo, 
drugo mučilno orodje in Jezusa privezanega k sra-
motilnemu stebru, sem globoko doživljal v čakajočih 
minutah. Po kratki razlagi cerkve turističnega vodiča, 
me je eden od turistov vprašal, ko sem fotografiral 
oltar, kaj pomeni suknja in meč ter upodobljena dlan. 
Hvaležen sem bil za vprašanje, edinega od skupine, 
katerih nihče ni z nobenim zunanjim znamenjem po-
kazal, da bi kot kristjan vstopil v svetišče. Turistični 
vodič, vešč svoje stroke, je govoril o umetnostnem vi-
diku in omenjal tudi poplave Savinje skozi zgodovino 
ter ohranitev rimske nekropole pri Šempetru, seveda 
ni omenil verskih momentov, ki jih to marijagraško 
svetišče tako bogato ponuja. Med njimi je bila tudi 
slepa gospa, ki je še največ spraševala. Ko sem os-
tal spet sam v svetišču, sem se spomnil vprašanja ‘Si 
bil tam?’ Kako pravi odgovor je: »Ne!« Če se me ni 
nič dotaknilo, če so moje oči samo zrle v svet pred 
seboj, ne da bi imel do tega odnos, mi res nič ne ko-
risti, četudi se še v tako močnem snežnem metežu 
pripeljem iz Ljubljane ali od kdo ve od kod. No ja, 
morda pa na vprašanje kje si potoval, spomin vključi 
druženje ob kavici v kavarni ali linijo osvežujoče 
pijače, ki se proizvaja… . 


