
MARTINOVA
      LILIJA  

28. NEDELJA MED LETOM, 11.10. 
7.00: živi in + farani
         za mir v dušiin + rodbino PEGANC
9.00: + Matija, obl., in Teja
10.30: + Pavla, 40. obl., mož Konrad, sin Rado
            JAZBINŠEK in Rudolf ŠPAN
PONEDELJEK, 12.10.,  sv. Maksimilijan Celjski, škof, muč.
7.30: + Alojzia in Franc GUNZEK
         + Franc ŠON, obl., NOVAKOVI in KRAJNČEVI
         + Dolfi ŠUMER
TOREK, 13.10., sv. Koloman, mučenec
19.00: v zahvalo za vse molitve in za zdrvje
            + Vinko KRAŠOVC
            + Anica KOLŠEK
SREDA, 14.10., sv. Kalist I., papež, muč.
7.30: za verne duše v vicah 
         + Gašper SMRKOLJ 
          + Vera ŠRAJ
ČETRTEK, 15.10., sv. Terezija Velika, devica, c. uč..
19.00: + Janez, obl., in Frančiška KRAŠOVEC
           + Terezija in Janez ULAGA
           + Alojzij KLINAR, starši, Janez, Terezija;
            bratje: Fortunat, Ivan, Franc ULAGA
PETEK, 16.10., sv. Marjeta Marija Alakok, dev., red
7.30: v zahvalo za zdravje in prošnja za božjo pomoč
19.00: + Marija, 40. obl., in Franc ZUPAN
            + Olga KRAJNC, obl., in sorodniki
SOBOTA, 17.10., sv. Ignacij Antiohijski, šk., muč.
19.00: + Irena MULEJ, Marija KOTAR in Ana MRAKIČ
          + David TRUPI, 18. obl.
          + Jože TUŠEK, 1. obl.
29. NED. MED LETOM, 18.10., misijonska ned.
 7.00: živi in + farani
         + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli
9.00: + Boštjan OJSTERŠEK in starši ROZMAN
10.30: + Stanislav, 24. obl., starši KRAŠOVEC
            in rodbina IVŠEK
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Sprejemam se iz tvoje roke.

Nenehno se sprejemam iz tvoje roke.
To je moja resnica in moje veselje.

Nenehno me gleda tvoje oko,
živim iz tvojega pogleda.

Ti si moj Stvarnik in Zveličar.
Uči me v tišini svoje navzočnosti

razumeti skrivnost, da sem.
Skrivnost, da sem

po tebi in pred teboj
in zate.
  Amen.       

   (Romano Guardini, YouCat: Molitvenik za mlade)
----------------------------------

Dogodki minulega tedna

Ponedeljek, 5. oktober 2020: v Laškem se s 
hvaležnostjo spominjamo dne, ki ima za pražupnijo 
svojevrsten pomen, saj je prvič v njeni starodavnos-
ti doživela srečanje voditeljev vse slovenske Cerkve 
»od jutra do večera«, s sejo Slovenske škofovske 
konference.

------------------------------------

Sreda, 7. oktober 2020: na Primoževi domačiji na Mu-
lenci so dali ob cesti postaviti križ, ki preide v pešpot na 
Šmohor. Zakonca Deželak sta ga postavila iz zaobljube, 
po letošnji težki nesreči gospodarja Andreja. Lepo in 

doživeto srečanje ob blago-
slovu križa, z upoštevanjem 
navodil za preprečevanje 
Covida-19, je potekalo v 
prisotnosti osebno vabljenih 
gostov in z laškim županom 
ter njegovo ekipo. Ob tej 
priložnosti je bil tudi sloves-
no odprt, na novo asfalti-
ran cestni odsek, k njihovi 
domačiji. 

Rožnovenski oltar v laškem 
svetišču, že od davnega leta 
1666, vabi rodove k zaupni 

molitvi,... še posebej v 
mesecu oktobru.



Življenje v Kristusu

Kristjani smo vedno znova postavljeni pred vprašanje 
odnosa do Boga in vere v svojem konkretnem 
življenju. Že Mojzes, ko je izročil izraelskemu ljud-
stvu Deset božjih zapovedi, je spregovoril o »iz-
biri dveh poti«: ena je usmerjena na izpolnjevanje 
Božjih zapovedi, ki vodi človeka k Bogu, medtem 
ko druga izpostavlja človeka nevarnostim in ga vodi 
v prepad. Če človek torej izpolnjuje Božje zapovedi  
prejme blagoslov in prekletstvo, ki se pojavi takrat, 
ko se človek oddalji od Boga in njegovih zapove-
di. Bog vedno znova daje človeku svobodno izbiro 
odločanja, katero pot bo izbral. Jezus nam s svojim 
naukom sporoča, da ni dovolj, da rečemo, da smo 
Kristjani, nato pa delamo »po svoje« in ne poslušamo 
njegovih besed. Ni dovolj biti krščen in prejeti zakra-
mente, ampak je potrebno Njegove besede udejanjiti 
na vsakem našem koraku, tudi z majhnimi koraki, 
npr. sredi restavracije, predno začnemo jesti kosilo, 
se spoštljivo pokrižamo in zahvalimo, ne glede na po-
glede, ki so usmerjeni v nas. 

V življenju se kdaj znajdemo v situaciji, ko so med-
sebojni odnosi porušeni, lahko doma med bližnjimi, 
ali v službi, ali med prijatelji. Nenadoma smo na 
razpotju, ko ne najdemo prave poti do sočloveka, še 
manj pa smo pripravljeni priznati napako in prositi 
odpuščanja. Želimo spremeniti situacijo, a nimamo 
dovolj moči – v dani situaciji je odnos drugih ljudi, v 
danem trenutku, zamajal našo vero in odnos do Boga. 
Razočarali so nas ljudje, kar je vplivalo na našo vero. 
V trenutku pozabimo, da nas Jezus obvezuje k ljubez-
ni do Boga in bližnjega. Njegovo glavno sporočilo  
je, da moramo delati na odnosu do sočloveka in ljudi, 
s katerimi živimo, in da te poti, na poti k Bogu, ne 
moremo zaobiti. Pomembno je, da se zavemo, da 
nam v težkih trenutkih Bog ne bo obrnil hrbta, ampak 
bo z nami.
Jezus je svoje apostole poslal, da bi »v njegovem 

imenu oznanjali vsem narodom spreobrnjenje … v 
odpuščanje grehov.« (Lk 24,47) Naročil jim je: »Naredite 
vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,19). Jezus torej 
krščevanje vključi v poslanstvo evangeliziranja. Na 
zakrament se je potrebno pripraviti z Božjo besedo in 
z vero. Vera ni le temelj zakramentov, ampak jo zakra-
menti z besedami in s stvarmi tudi hranijo, jo krepijo 
in izražajo, zato se imenujejo ZAKRAMENTI VERE.

“Zakrament (lat. sacramentum = vojaška prisega; 
večinoma se uporablja kot prevod grškega mysterion 
= skrivnost): zakramenti so vidna znamenja nevidne 
resničnosti, v katerih lahko kristjani doživimo zdravil-
no, hranilno, krepilno Božjo navzočnost, ki nas uspos-
ablja za ljubezen, saj v njih deluje Božja milost.”
Jezus je učencem izročil evangelij  s povabilom in na-
logo, da ga živijo in širijo s svojim življenjem. Tako 
kot Jezusovi učenci, smo tudi mi poklicani, da smo 
Njegovi oznanjevalci. 
Papež Pavel Janez II. je rekel, da se ne smemo »sramo-
vati evangelija in da nas ne sme biti strah imenovati 
se kristjani ter skrivati svojo vero. Ta vzpodbuda nam 
ponuja vprašanje: Ali sem pripravljen v vsakem tre-
nutku svojega življenja tudi na zunaj pokazati, da 
sem kristjan, tako v službi kot v javnosti? Evangelij 
nam daje moč odpuščanja, da lahko vedno znova 
poskušamo delati dobro. Preko evangelija se kot krist-
jan povezujem z vsemi ljudmi, ki se v svojem življenju 
trudijo živeti evangelij.
 
Zakramenti pa so učinkoviti, ker v njih deluje Kristus 
sam: on krščuje, on deluje. ZAKRAMENTI delujejo 
v moči Kristusovega ODREŠENJskegA dela, ki se 
je izvršilo enkrat za vselej. Ko zakrament obhajamo v 
skladu z namenom Cerkve, deluje v njem in po njem 
moč Kristusa in njegovega Duha. Sadovi zakramen-
tov pa so odvisni od naše pripravljenosti in odprtosti 
zanje.

Cerkev obhaja Kristusovo skrivnost vse »dokler ne 
pride« in dokler ne »bo Bog vse v vsem« (1 Kor 11,26; 

15,28). Tako je udeležena pri Kristusovem hrepenenju: 
»Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo, 
… dokler je v polnosti ne bom užival v nebeškem 
kraljestvu«. (Lk 22,15-16) V ZAKRAMENTIh je 
Cerkev že deležna VEČNEGA ŽIVLJENJA, 
medtem ko »pričakuje, da se bo uresničilo blaženo 
upanje in razodelo veličastvo velikega Boga in 
našega Odrešenika Jezusa Kristusa.« (Tit 2,13)

»Kruh in vino pri evharistiji nista le spomin na Jezusa 
pri zadnji večerji, marveč se resnično spremenita v 
njegovo meso in kri!« … Sveta maša je odrešenjsko 
dogajanje Golgote na oltarju, pri tem so sodelujoči 
od Kristusa ločeni le za korak: Jezus Kristus, Vstali, 
se podarja tistemu, ki ga je pripravljen sprejeti. Zato 
je evharistija v središču življenja Cerkve.”

»Jezusovi učenci so se od začetka zbirali ob nedel-
jah k spominu na Jezusovo velikonočno skrivnost. 
Obhajali so njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. 
Nedeljo so poimenovali dan evharistije, ki ga je 
potrebno posvetiti Bogu in človeku, sebi in dru-
gim. Praznik Sv. Rešnjega telesa, s katerim krist-
jani izpričujemo svojo vero v resnično Kristusovo 
navzočnost v podobi kruha in vina, nas usmerja v 
Boga, ki je po evharistiji trajno navzoč, hkrati pa je 
ta praznik trajni klic, da se soočimo z resničnostjo 
in resnostjo naše vere. Ko duhovnik med obredom 
spregovori: »Vzemite in jejte, to je moje telo,  in  
vzemite in pijte, to  je kelih moje krvi,« so to be-
sede skrivnosti vere. Skrivnost je v tem trenutku 
v občestvu Boga in človeka, v katerem se zrcali 
človeška in božanska razsežnost. Gre za skrivnost, 
ki se trajno razodeva v vsaki evharistiji in pri vsaki 
sveti maši.« 
(povzeto iz Vere kot sestavni del javnega življenja, 
S.B)                                                                (PT)


