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30. NED. MED LETOM, 25.10., žegnanjska n.
- od 9h do 12h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo
  živi in + farani
za Božji blagoslov in zdravje v Sloveniji ter v svetu
+ Nežika, Franc in PUŠNIKOVI ter iz rodbine 
   KOLAR (Doblatina)
+ Franc, obl., in žena Angela ŠANCA
PONEDELJEK, 26.10., sv. Rustik, škof
za žive in rajne iz družin OJSTERŠEK in KNEZ
+ Frančiška ZALOKAR
TOREK, 27.10., sv. Evarist, papež
+ Anton LEGAT, Neža in Leopold VERDEV
+ Anton TOPOLE, 8,.dan
SREDA, 28.10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
+ duhovnika Janez, obl., in brat Martin BELEJ
+ Stanislava STARC, 5. obl.
ČETRTEK, 29.10., sv. Ermelinda, spokornica
+ KLINARJEVI (Gabrno, Lahomšek)

PETEK, 30.10., sv. Marcel, mučenec
+ Stane DEŽAN, obl.
+ Tilka ŠKORJA
SOBOTA, 31. 10., sv. Volbenk (Volfgang), škof
+ Jože, obl., žena Justina in iz družine BALOH
+ Amalija in mož Franc KNEZ
od 8h do 20h bo v cerkvi priložnost za sveto spoved in  
molitev pred Najsvetejšim
NEDELJA 1.11., VSI SVETI
živi in + farani
+ Marjana, 3. obl., iz družin PESJAK in ALEŠ
+ starši, brat Jože TUŠEK in sestra Helena
- od 9h do 12h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo
- blagoslov pokopališča 
- molitev treh delov rožnega venca PO DRUŽINAH
- ob 18h se bodo oglasili zvonovi v župnijski cerkvi ter 
povabili k družinski in osebni molitvi za rajne.
Predlog družinske molitve za pokojne za 1. in 2. novem-
ber je objavljen na spletni strani župnije (zupnijalasko.si) 
in Katoliške cerkve v Sloveniji: https:(katoliska-cerkev.si).

Zahvala za krašenje v oktobru vasem Olešče, Padež, 
Požnica in Reka. V novembru čistita in krasita Debro 
in Slivno.

Iz kamna raste križ, znamenje trpljenja in zmage. Križ 
je delo Silva Vrbovška iz Šentlenarta.
Dokončal ga je 21. septembra, na jesensko enakonočje.
Krovska dela je opravil Franc Zalokar iz Lahomška, 2. 
oktobra, na ta dan, na dan svetih angelov varuhov, pa 
ga je postavil Silvo. Pomagali pa so mu Damjan, Anej, 
Marjan in Vili.
Kip križanega Jezusa pa je izdelal Martin Klezin z Ojs-
tra.
Tablico z napisanimi kratkimi molitvami:

Slavim te Jezus
Hvala ti Jezus

Aleluja
je na križ pritrdil Silvo 
v nedeljo, 4. oktobra, 
na rožnovensko nedel-
jo, ko se je že sonce po-
slovilo in mu je svetila 
luna.
Najlepša hvala vsem 
trem umetnikom: Silvu, 
Franciju in Martinu.
Vse to pa je delo prid-
nih in ustvarjalnih rok. 
Polonca, tudi tebi hva-
la za krašenje.
Vsem, ki ste z ljubeznijo sodelovali, da danes tukaj 
stoji križ, hvala vam.
Vrstice s tablice križa, te kratke molitve, so že naši 
predniki izgovarjali, molili v stiski, v žalosti, v 
bolečini, da niso klonili, da niso obupali.
Kajti preko križa je pot vstajenja.
Hvala, Štefka, za vzpodbudne besede. 
Hvala za energijo, Vida, Brigita, Magda, Jožica, 
Mihelca, mama.
Zahvala vsem prisotnim, vsem, ki ste bili in ste z 
mano pozitivno razmišljali, prosili, molili, mi bili v 
oporo.

IZ NAVODIL SLOVENSKIH ŠKOFOV:
Na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih ra-
jnih se opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in 
prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine 
(skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v 
domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam 
molijo za rajne. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove 
na pokopališču z enega samega mesta brez blagoslova 
posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Bla-
goslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske 
cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po 
domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.
Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto 
spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše 
za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. 
Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, 
da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za 
svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blago-
slov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za 
prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih 
omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne inten-
cije (namene) in za vzdrževanje župnije.



EVHARISTIJA

Evharistija je vir in vrhunec vsega krčanskega 
življenja. Je vstopna točka Cerkve v veselje njenega 
Gospoda. Vstopiti v to veselje,  da bi zanj pričevali 
v svetu, pa je osnovno poslanstvo Cerkve. 

Darovanje kruha in vina, hrane, ki jo moramo jesti, 
da bi živeli, je darovanje nas samih, našega življenja 
in vsega sveta Njemu. »Vzeti v roke ves svet, kot 
da bi bil jabolko!« je zapisal neki ruski pesnik.  To 
je naša evharistija. Je korak, ki ga Adam ni naredil 
in ki je v Kristusu postal življenje človeka. Ko-
rak češčenja in hvale, v katerem se vse veselje in 
trpljenje, vsa lepota in vse nezadovoljstvo, vsa la-
kota in vsa sitost osredinijo na svoj poslednji konec 
in končno postanejo smiselni.

Da, brez dvoma gre za žrtev. Toda žrtvovanje je 
človekovo najnaravnejše dejanje, je samo bistvo 
njegovega življenja. Svet in sebe darujemo Bogu, 
pri čemer to delamo v Kristusu in v Njegov spomin. 
V Kristusu zato, ker je On že daroval Očetu vse, kar 
je bilo treba darovati. Evharistijo je opravil enkrat 
za vselej, zato ni več ničesar, kar še ni bilo darova-
no. V Njem je bilo Življenje in prav to Življenje 
nas vseh je izročil Bogu.  Cerkev so vsi, ki so bili 
sprejeti v Kristusovo evharistično življenje. 

Vsebina Kristusove evharistije je Ljubezen in samo 
z ljubeznijo lahko vanjo vstopimo in postanemo 
udeleženi v njej. Vse, kar smo darovali;  svoje 
življenje, sebe same in ves svet, smo darovali v 
Kristusu, kajti On sam je vzel nase naše življenje in 
je naše življenje. Zdaj nam je vse to vrnjeno kot dar 
novega življenja in zato v obliki hrane.

Dejanski učinek evharistije je spremenjenje človeka 
v Boga. Tako sv. Tomaž Akvinski.  Pot k temu je, 
biti kruh življenja za druge – za tiste, ki iščejo Resn-
ico, za tiste, ki jo odklanjajo, in za tiste, ki zanjo še 

ne vedo. Biti obhajilo drugim s svojim življenjem, 
z dobroto, ljubeznijo, s pozornostjo, prizanesljivo-
stjo, z odpuščanjem. Biti obhajilo za druge pomeni, 
iz ljubezni do Boga se za druge vsak dan razpeti, 
se v dajanju sebe popolnoma izničiti. Tako je delal 
Jezus in tako želi, da bi delali tudi mi. Daje se nam 
v hrano, da bi sami notranje živeli in da bi iz našega 
življenja živeli tudi drugi.

Za osebni razmislek si postavljam vprašanje, kako 
jaz doživljam sveto mašo, posebno še obhajilo? 
Blaženi Alojz Grozde je to doživetje izrazil s temi 
besedami:
Tvoje skromno domovanje
moje je srce postalo,
našlo je, kar je iskalo,
skoraj mislim, da so sanje.
Kam si se Gospod, ponižal,
da si k meni se približal?
Naj srce od zdaj bo Tvoje, 
vekomaj Ti v njem prebivaj,
vso lepoto mu razkrivaj, naj Ti vedno pesem poje.

 (pripravila DC)
------------------------------------

Primožev križ v Mulenci 
Na kratko smo v župnijskem listu že predstavili bla-
goslov tega križa. Zaradi ukrepov glede Covida-19, 
je smelo biti prisotnih okrnjeno število ljudi. Objav-
ljam govor gospodinje Marjance Deželak, ki smo ga 
slišali pri blagoslovu: 
Ko sem bila še majhna, so mi stara mama rekl’: » 
Pejt h križ’ pobrat hruške za prašiče.« Jaz križa tu-
kaj nikoli nisem videla.
Vsako jesen, ko  so hruške dozorele, sem se spomnila  
besed stare mame in se spraševala, od kdaj do kdaj 
je križ stal, tudi s kakšnim namenom je bil postav-
ljen. O tem ni nič znanega.
Znano pa je, da je ta križ, ki stoji pred nami, bil post-
avljen z namenom: iz zaobljube.

Postavilo se je vprašanje, kam naj bo obrnjen?
Kam naj gleda Jezus?
Na našo hišo ali morda proti Humu, kjer tudi stoji križ?
 Na farno cerkev sv. Martina?
Ali na marijagraško?
Na šmihelsko - cerkev sv. Mihaela?
Ali na mimoidoče? Kjer vodi planinska pot do 
cerkve svetih Mohorja in Fortunata?
Padla je odločitev: na mimoidoče.
Morda se bo ustavil kdo in pogled usmeril vanj, ne 
samo mimogrede, s prošnjo za lajšanje in prema-
govanje raznih težav ali pa za premagovanje ko-
rona krize.
Čeprav malo zaskrbljena, sem na tiho upala, da bo 
morda uspelo enkrat letos postaviti znamenje križa 
s Križanim.
Ne enkrat, danes, kajti jutri je lahko že prepozno.
Kako ne bi, če pa imamo toliko dobrih ljudi okoli 
sebe!
KD Ofirovci in koledniki so se ponudili, da naredijo 
temelje. Pred tem pa je bilo potrebno skopati dovolj 
veliko jamo. To je bilo delo našega Damjana.
Rudi Paučnik je naredil podstavek za temelje, na 
pomoč mu je priskočil Franci Ulaga, seveda ni šlo 
brez Andrejeve pomoči, kajti tudi kakšen »fandel« 
vode je bilo potrebno zliti na pesek in cement.
Bil je lep, sončen dan, nad nami pa se je pojavil 
oblaček, iz katerega je narahlo poškropilo.
Pravi žegenj, ni bilo razloga, da ne bi uspelo. V 
temeljih pa ni samo cement, pesek in železo.
Vanje je položen tudi rožni venec, ki sta ga An-
dreju iz Međugorja prinesla Damjan in Mihelca. 
Ta rožni venec je Andrej večkrat nosil v žepu. V 
temeljih je tudi steklenička z nalepko Karitas, v 
kateri je bila blagoslovljena voda. Sedaj pa je v 
njej listič z napisom:
Križ postavljen za srečno vrnitev moža Andreja iz 
bolnišnice po težki poškodbi.
Na temeljih pa je tudi kamen iz Triglava.


