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SVETA TROJICA, 16.6.    krstna nedelja
7.00:  živi in + farani
            + iz družin TACER in RAUTER
9.00: +  Lenart DEŽELAK
10.30: + Dolfi KLINAR in starši DEŽELAK
              + Jakob, 20. obl., in Srečko BEZGOVŠEK, 10. obl.
15.00: Vera in luč
PONEDELJEK, 17.6., sv. Rajner, samotar
7.30: + Franc KRAJNC
        + Marjan DEGEN
TOREK, 18.6., sv. Marko in Marcelijan, mučenca
19.00: + Pavla GOLČAR in mama Ana
           + Amalija OJSTERŠEK
SREDA, 19.6., sv. Romuald, opat, red. ust.
 7.30: + Marija in Vinko KRAŠOVC
ČETRTEK, 20.6. SV. REŠNJE TELO IN KRI
7.00: živi in + farani
           + Štefanija OJSTERŠEK
10.30: + Ferdinand KRSNIK
19.00: + Majda HRASTNIK in OBERŽANOVI
           + Alojzija, obl., Franc GUNZEK,  Fanika  DEŽAN in
                      sin Srečko
PETEK, 21.6., sv. Alojzij Gonzaga, redovnik
7.30: + Terezija ZORKO
19.00: + Amalija in Alojz ZALOKAR
          + Ivan BALOH, 10. obl.
SOBOTA, 22.6., sv. Janez Fisher in Tomaž More, mu.č.
19.00: + Franc PENIČ, 5. obl., in vsi iz družin PENIČ in
            PASARIČ
                    + starši Alojz, obl., Marija KLEPEJ, brat Lojze in stari
                     starši KLEPEJ
12. NED. MED LETOM, 23.6.
7.00: živi in + farani
9.00: + Franc DEŽELAK, obl. 
                + Terezija KLEPEJ, 8. dan
10.30: + Alojz KNEZ (Lahomno), bratje, sestre in starši  KNEZ

PONEDELJEK., 24.6., Rojstvo  Janeza Krstnika                  
7.30: + Janez, Julijana in Ivanka KRAJNC  (Tovsto)
         + Majda HRASTNIK in Ivan
TOREK, 25.6., sv. Viljem iz Vercellija, opat; Dan državn.
19.00: + Cilka in Antonija LUBEJ
           + Janez in Frančiška KRAŠOVEC
           + starši DEŽELAK, BEZGOVŠEK in
            teta Pavla
SREDA, 26 6., sv. Janez in Pavel, mučenca
7.30: + Ivan BELEJ
         + Darinka DEŽELAK
ČETRTEK, 27.6., sv. Ema Krška, kneginja
19.00: + Martin in Rozalija SLAPŠAK
           + Ivan RAZBORŠEK 
PETEK, 28.6., SRCE JEZUSOVO
7.30: Marija TERŠEK
19.00: + Olga KRAJNC
SOBOTA, 29.6., sv. Peter in Pavel, apostola
7.00: +Ivana RAMŠAK
10.30: + duhovnik Jože BERGINC
19.00: + družini OJSTERŠEK in ŽIKOVŠEK
            + Blaž LOKOŠEK
13. NEDELJA MED LETOM, 30.6.
7.00: živi in + farani
         + Matilda, Tomaž, Stane in Jože DIACI
9.00: + Marta PUSAR, 1. obl. 
10.30 + Anica, Roman, družina GABERŠEK,
           Jože, Angela in družina MARINKO
                      + Alojz KLINAR, rodbini KLINAR in ULAGA, 
                          duhovnika  Anton VRISK in Jože HORVAT

ORATORIJ 
od 1. do 5. julija 2019

Nekaj prostih mest je še prostih; čimprej 
se prijavite.

Zahvala za krašenje v juniju vasi Rečica. V juliju 
čistitjo in krasijo Harje, Lahomno in Stopce.

SRCE JEZUSOVO, USMILI SE NAS!



JOŽE BERGINC (1952 – 2019)
V sredo, 5. junija, malo pred dvaindvajseto uro, je na 
Jožefovem hribu nad Celjem, v Domu sv. Jožefa – 
Martini hiši, umrl duhovnik, laški rojak Jože Berginc. 
Njegov rod  po očetu izhaja iz Drežnice nad Kobaridom, 
mama pa je iz Laškega in tu je tudi preživel mladost. 
Rojen je bil 15. avgusta 1952 v Celju. Po uspešno 
opravljeni maturi na celjski gimnaziji, je razmišljal, kaj 
lahko v življenju stori, da bi bilo ljudem lepše, posebej 
v družinah. Svojemu župniku je zaupal: »Odločil sem 
se, da postanem duhovnik.« Po bogoslovju v Ljubljani 
in Mariboru, vmes pa še služenju vojaškega roka na 
Kosovu, naj bi začel svoje duhovniško delo kot spoved-
nik na Svetih gorah ob Sotli. Ker pa je zbolel župnik v 
starem Velenju, to je župniji Velenje - Sv. Marija, ga je 
g. škof poslal tja za kaplana. Tam je preživel sedem let, 
zatem pa še eno leto na Teznem v Mariboru. Nato je bil 
sedem let kaplan na Muti, zatem osemnajst let župnik 
v Trbonjah in Pernicah. Ti dve župniji  sta manjši, a z 
velikim ozemljem - od Drave in Pohorja na eni strani, 
pa do avstrijske meje na drugi.
Kot upokojeni župnik se je skupaj s sobratom An-
tonom Šerugo za eno leto naselil v župnišču v Mar-
tjancih, nato se je za nekaj let vrnil nazaj na Muto in 
tam po svojih močeh še pomagal v dušnem pastirstvu. 
V oktobru 2015 pa je odšel v Dom sv. Marte, pri sv. 
Jožefu nad Celjem, in od tam, kolikor so mu moči 
dopuščale, pomagal kot spovednik v petrovški baziliki. 
V torek, 11. junija, je bilo ob 13. uri somaševanje, ki 
ga je vodil nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ. Ob njem 
so bili pri oltarju: upokojeni celjski škof msgr. Stan-
islav Lipovšek, in 57 duhovnikov, mnogi iz gibanja 
Marijino delo. Mnoge redovnice in številni farani iz 
župnij, kjer je deloval, so duhovnika Jožeta pospremili 
na njegovi zadnji poti. 
Gospoda prosimo, da bi ob njegovem življenjskem 
zgledu mladi našli dovolj poguma, da bi z velikim zau-
panjem stopili na pot za Gospodom. Pokojni duhovnik 
Jože pa naj se po končani daritvi zemeljskega življenja 

spočije in naj bo čim prej v polnosti deležen ljubezni 
Jezusovega srca, ki je »bogato za vse, ki ga kličejo« in 
vanj zaupajo. 
Pred  trinajstimi leti je revija Prijatelj objavila pogov-
or z omenjenim duhovnikom. Večino vsebine iz tega 
pogovora želim objaviti tudi v Martinovi liliji.

Poseben razlog za pogovor s teboj v reviji Prijatelj 
je pot bolezni, po kateri stopaš. Nam zaupaš kaj o 
svojem zdravstvenem stanju? 
Vedno pravim, da me je Bog obdaril z boleznijo. Pred 
približno osmimi leti so se začele težave. Šel sem k 
zdravniku in ugotovili so Parkinsonovo bolezen. Sic-
er pa je z boleznijo tako: postavijo ti diagnozo, dobiš 
zdravila, potem pa »normalno« živiš naprej. V začetku 
se pri tej bolezni nič ne pozna. Vendar takšno stanje 
traja le kakšni dve leti ali tri. Potem je ne moreš več 
prikrivati pred ljudmi. Zdravila začenjajo ‘prijemati’ 
neredno. Nikoli ne veš, kdaj boš »vklopljen« in kdaj »iz-
klopljen«, kar pomeni, kdaj bodo zdravila ‘prijela’, kdaj 
boš pa ‘zanič’. Treba je precej poguma, da se pokažeš 
ljudem, ko si »slab«. V tem poklicu, ko moraš nastopiti 
pred ljudmi, jim čim več dati in jim tudi spregovoriti, je 
v začetku bolezen res težko sprejeti. Potem sem počasi 
odkril, da moj »image« ni tako pomemben in da je treba 
živeti naprej - z boleznijo. Vem, da ste to ugotovili in 
sprejeli tudi vsi drugi, ki ste bolni ali teže poškodovani. 

Kakšne pa so tvoje običajne zdravstvene težave?
Težko mi je dvigniti roke, noge odpovedo pokorščino, 
glas mi oslabi, govorica postane nerazločna, tako da 
morajo ljudje res potrpeti z menoj. Ampak so se na-
vadili. Včasih, posebej ko je vreme lepše, gre vse čisto 
drugače in kar pozabim na bolezen. Začnem delati, 
dokler pač nisem zopet »slab«. 

In kako je takrat, ko si »slab«?
Takrat se ozrem na Jezusa na križu in mu rečem: »Tebi 
sem obljubil zvestobo, ti si tudi trpel in si takrat največ 
naredil za nas ljudi.« Živo si predstavljam, da Jezus v 

tistem trenutku, ko nič ne morem, potrebuje ta moj 
majhen prispevek, da lahko nekje, na neki točki ze-
meljske oble nekomu nakloni pomoč ali rešitev iz 
nevarnosti. Vedno, ko se v takih trenutkih spomnim 
na Jezusa in ko v srcu naredim korak k njemu ter mu 
izrazim svojo pripravljenost sprejeti delež trpljenja, ki 
mi ga je namenil, doživim svetlobo in veselje Vstale-
ga. Vedno se za velikim petkom, če ga dobro živim, 
zablešči velikonočno jutro. Res pa je, da velikokrat 
kar pozabim nanj in se otepam bolečine ter se uta-
pljam v slabem počutju, vse dokler se mi ne odprejo 
oči… Doživljam, kako je bolezen priložnost, ki mi jo 
je Bog dal, da mu pomagam. Svet, v katerem je pre-
malo ljubezni, skušam gledati tako, kot ga gleda on. 

Misel, da je bolezen Božji dar, bo najbrž mnogim 
bralkam in bralcem nenavadna ali celo tuja. 
Večina bolnikov je pasivnih in le prenašajo bo-
lezen oziroma se je otepajo. Ti pa govoriš o daru. 
Lahko to pojasniš?
Mislim, da mi pri tem zelo pomaga gibanje, ki sem 
ga spoznal že kot bogoslovec. Gre za Marijino delo. 
Prvič sem bil na Mariapoliju leta 1974, kar pome-
ni, da sodelujem že čez trideset let. Tu sem spoznal 
križanega in zapuščenega Jezusa. Blizu mi je bil že ob 
težavah v domači družini, ko ni bilo vse tako, kot sem 
si želel. Marsikateri trenutek sem preživel s solzami v 
očeh. Prav zato sem razmišljal, kaj lahko v življenju 
storim, da bi bilo ljudem lepše, posebej v družinah. 
To me je tudi vodilo v duhovniški poklic. Ob tej svoji 
bolezni pa sem bil hitro Bogu na razpolago. Spomnim 
se, kako je bilo, ko sem na župnijskem svetu povedal 
o svoji bolezni, kako me bodo čez nekaj časa videli 
tresočega se in nemočnega, da ne bi takrat mislili, da 
sem se ga napil ... Vsi so onemeli. Zato sem jim rekel: 
»Pa ne bodite nič žalostni ali prizadeti zaradi tega. Saj 
se tudi jaz ne čutim nič prizadetega. S tem, kar je Bog 
poslal, je treba živeti.« 
(S tem pogovorom bomo nadaljevali še v prihodnjih  številkah.)


