
MARTINOVA
      LILIJA  

10. november 2019, leto 11, št.:38

Maše v prihodnjem tednu
32. NEDELJA MED LETOM, 10.11., Martinova n.
 7.00: živi in + farani
 9.00: + Jože ROZMAN, 2. obl.
 10.30: v zahvalo za prejete darove in blagoslov v družinah
              + Martin TOPOLE
PONEDELJEK, 11.11., sv. Martin iz Toursa, škof
10.30: + Martina KLADNIK in sorodstvo
              za zdravje 
            + Ludvik VERBOVŠEK
            + Olga KRAJNC 

TOREK, 12.11., sv. Jozafat Kunčević, škof, muč.
18.00: + Ivan ROMIH, 30. dan
           + Ivan RAZBORŠEK
            + Srečko GERŠAK
SREDA, 13.11., sv. Stanislav Kostka, redovnik
7.30: + Martin, 40. obl., in Ivana RAMŠAK
         za zdravje 
         + Majda HRASTNIK
ČETRTEK, 14.11., sv. Nikolaj Tavelić, mučenec
18.00: + Ivana ALBREHT in družina TOMZEL 
            + Jože TERŠEK, 8. obl.
PETEK, 15.11., sv. Albert Veliki, škof, cerkv. uč.
7.30: + Matija JAKOPIČ
18.00: + Fanika, Anton KAČUN, sinova in hčeri in sorod.
           + starši Franc, 20. obl., Ivanka LIPOVŠEK, 5. obl.,
                 in Zvonko PLAHUTA, 2. obl.

SOBOTA, 16.11., sv. Gertruda (Jedrt), dev., red.
18.00: + Leopold BREČKO
         + Franc, Marija JURGELJ in Alenka KOS BIZJAN

33. NEDELJA MED LETOM, 17.11. krstna n.                                            
7.00: živi in + farani
9.00: + Amalija, obl., in mož Franc KNEZ (Trojno) 
         + Vinko, Angela in robina KNEZ (Stopce)
10.30: + Anton, obl., žena in starši TERŠEK

»Moževa smrt mi je približala večnost«
Vdova Mateja Količ je v prilogi tednika Družina, 
3. 11. 2019, spregovorila o žalovanju, odpuščanju, 
spominjanju in doživetjih Božje in Štefkove bližine.
Lansko leto je v letalski nesreči v Bovcu družina 
Količ iz Brežic izgubila moža in očeta šestih otrok, 
izkušenega pilota Štefka. Z njegovo ženo Matejo sva 
vstopili v zgodbo trpljenja. V trpljenju, pravi, je tre-
ba gledati naprej z vero in hvaležnostjo.
Izjemno je, da lahko v takšni preizkušnji rečete, da 
ste hvaležni …
To je milost. Dane so mi bile tri pomembne milosti. 
Prva je bila molitev. Ko so mi povedali za nesrečo, 
še preden so vedeli, da je mrtev, smo šli z otroki na 
kolena v avtodomu in smo jokali in molili. Druga je 
bila hvaležnost. Ko smo prišli z mesta nesreče, smo 
šli peš do Soče vsak v svojem svetu notranje boleči-
ne. Spomnim se, da sem gledala Sočo skozi solze, 
se spominjala dogodkov iz najinih skupnih let: naji-
ne 20. obletnice poroke, ki sva jo praznovala nekaj 
dni prej, maše na Brezjah, randijev, poroke, rojstev 
otrok, rasti ob DiŽ-u … in v mislih sem doživela 
tak preobrat, da sem lahko rekla: »Gospod, hvala 
ti za teh 20 let.« Tretja milost pa je vera. Zdaj lah-
ko rečem, da stoodstotno verjamem, da Bog, ki je 
ljubezen, tega ni dopustil zato, da bi nas mučil. Am-
pak da on vedno naredi nekaj zaradi nečesa večje-
ga dobrega. Čeprav nas kdaj tudi boli. Nekoč bomo 
razumeli. Zdaj gledam na svoje življenje kot na pre-
hodno obdobje, v katerem moram tudi jaz izpolniti 
svoje poslanstvo. In se veselim, da bomo enkrat spet 
vsi skupaj. 
Povzetek misli tega pogovora nam daje kar nekaj 
odgovorov, ki jih zastavlja življenje vsakemu izmed 
nas, in nanje tako pogosto ne najdemo odgovora. 
Življenjska izkušnja nam daje tudi priložnost, da 
izrazimo hvaležnost za skupaj živete poti vseh, ki 
letos obhajate svoje jubileje porok.

Sveti Martin, 
prosi za  nas!



ZAKON JE ŽIV ODNOS

V Svetem pismu je zapisano, da je Bog ustvaril 
človeka po svoji podobi, po Božji podobi, moš-
kega in žensko je ustvaril. Gospod je iz rebra, ki 
ga je vzel Adamu, naredil ženo – možinjo. Bog je 
Adamu ustvaril ženo, ki mu je bila primerna in se 
je ujemala z njegovim načinom čutenja ter delo-
vanja. Že iz opisnega lahko povzamemo, da sta si 
zakonca od vsega začetka med seboj namenjena, 
ustvarjena in primerna drug za drugega.
S kom stopimo v zakon? V literaturi pogosto zas-
ledimo, da sodobna psihologija na to vprašanje 
odgovarja s trditvijo, da gre za »trik narave«, ki 
dve osebi, ki sta si podobni po notranjih občut-
jih, po svojih mladostniških doživetjih, združi z 
namenom. Namen je navadno skrit v celjenju las-
tnih ran iz otroštva, kar v obeh vzbudi znano čus-
tveno ozračje, ki sta ga sama nekoč doživljala v 
svojih družinah. Tako v tem, na novo ustvarjenem 
zakonskem ozračju, zakonca skupno iščeta svojo, 
drugačno in spremenljivo pot iz nastalih zapletov 
in občutij iz otroštva.

Danes je moderno, da mladi ne sklepajo več za-
konske zveze oz. se ne poročajo – velikokrat reče-
jo, da jim podpis na listu res ne more dati nekaj 
več, kar že imajo, da je to kos papirja, da poroka 
ni stvar, ki bi lahko karkoli spremenila, da so s 
poroko le stroški, ipd. Ampak je res tako? Je zakon 
le kos papirja? Po novem Družinskem zakoniku 
je postopek razpada partnerske zveze ali razveza 
zakonske zveze celo povsem enak, kar pomeni, 
da razpad partnerske zveze ni nič hitrejši, kot je 
to bilo morda prej z Zakonom o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih. Danes je pač »trendovs-
ko«, da se iščejo hitro zadovoljive oz. »instant« 
rešitve – greva na- razen, ker mi pač nisi več všeč, 
ker sem srečal drugo/drugega, … ko povprašaš po 

razlogih jih morda niti ni, in prejmeš neoseben od-
govor:» le odnos se je ohladil«. 

Vsak odnos je »živa stvar«, ki ga ne moremo 
zamrzniti za neko določeno obdobje, ampak zah-
teva čas in lasten vložek – v prijaznih besedah 
in dobrih dejanjih za drugega, ne zase. In zakon 
nam daje, kar nam partnerska zveza ne more dati 
– ZAOBLJUBO. Če je sklenjen pred Bogom, SVE-
TO ZAOBLJUBO, da bo sozakonec z menoj v dob-
rem in zlu, za vse dni skupnega življenja. Obljubo 
zaokroži poročni prstan, ki pa ni zgolj okras, am-
pak je simbol ljubezni, združitve in zvestobe. Prs-
tan predstavlja večno (neskončno) življenjsko vez 
ter povezano usodo ženske in moškega. Ima velik 
simbolni pomen, ker ga zakonca nosita kot simbol 
svoje predanosti in zavezanosti drug drugemu. Prs-
tan je trajni in stalni opomin na njuno zaobljubo, da 
si bosta zmeraj stala ob strani, in da si bosta zvesta.

Ko vstopamo v odnos z drugim, je pomembno, da 
smo iskreni in odkriti, da se zavedamo, da zakonec 
ni naša last, da je potrebno sozakoncu dopuščati 
osebno rast, kot pravi Khalil Gibran: »da je vsaka 
struna na lutnji sama, pa vendar vse strune odzvan-
jajo isti napev.«

Navadno v odnosu laže vztrajamo, ko je lepo, ko 
vse teče. Ko pa pride hudo, pa je pomembno pre-
mišljevati besede, ki jih izrekamo, potrpežljivost, 
molitev, odpuščanje in Ljubezen. Odrasli se ve-
likokrat sploh ne zavedamo, kako pomembno je 
reševanje odnosa, ne za nas same, ampak za otro-
ke, saj jim le tako lahko damo zgled - to, kar otroci 
prejmejo, je ’dota za vse njihove nadaljnje odnose’

.(PT)

ZAKONSKA SKUPINA

V naši župniji delujeta dve zakonski skupini, v ka-
terih se povezujejo zakonci, ki vedo, da je zakon 

nekaj živega in da se nenehno razvija in raste, 
ne glede na starost zakoncev in na dolžino sku-
pno prehojene poti. Dvanajst parov si med seboj 
deli svoje izkušnje ob vnaprej določeni temi in 
ob prebiranju Božje besede, gradi svoj odnos v 
prihodnost. Na pobudo g. Roka Metličarja je ja-
nuarja 2012 nastala prva zakonska skupina, ki 
danes združuje pet parov. Povod ter dodatna spo-
dbuda, da se oblikuje druga zakonska skupina, je 
bila poroka para, ki se je za zakon odločil po 19-
ih letih skupno prehojene poti. Sedem parov se 
je opogumilo za prvo srečanje, ki je bilo na dan 
40-ih mučencev 2018, po večerni maši v knjižni-
ci župnišča v Laškem. Pari se srečujemo enkrat 
mesečno na naših domovih ali v župnijski kn-
jižnici, kjer posedamo okoli mize, ki je središče 
našega doma in hkrati središče zakona moža in 
žene, njune družine. O mizi je eden od članov 
skupine strnil svoje misli: »Kar pomnim, je imela 
miza pri nas zelo pomembno vlogo. Na mizi je 
bila petrolejka, ki je razsvetljevala celo »ta večo 
hišo«. Vse dobrote, ki jih je pripravila mama, so 
na mizi počakale, da smo jih z užitkom pojedli. 
Posedli smo se okrog mize in počakali, da sta oče 
ali mama zmolila molitev, potem pa smo se lo-
tili težko pričakovanega obroka. Po obroku smo 
obvezno posedeli in se pogovarjali  ter poslušali 
očetove prigode iz mladosti. Tudi sedaj, ko smo 
mala družina, si pri mizi, po vsakem obedu, vza-
memo vsaj malo časa, da se pogovorimo o svo-
jih težavah in lepih stvareh. Miza je, hvala Bogu, 
vedno bogato obložena.
Lepo je bilo včasih in lepo je sedaj… Bog nam 
daj še dolgo uživati ob naši mizi, polni dobrot.« 
In hvala Bogu, da bdi nad vsakim zakonom in 
ga blagoslavlja z milozvočnimi, mestoma pa tudi 
udarnimi napevi naših lutenj zakonskih odnosov.

(PK)


