ŠMARNICE 2018
Otroške šmarnice Pripovedi o Mariji
Ob letošnjih šmarnicah, vsebinsko razumljive predvsem
otrokom, bomo prisluhnili zgodbam, ki nam približajo
Marijo na poseben način. »O Mariji nam bodo pripovedovali njeni starši, sosedje, znanci, pa tudi taki, ki so se mimogrede srečali z njo,« pravi avtor šmarnic Lojze Kozar ml.
Vse pa samo z enim namenom: da bi nebeško Gospo čim
bolje spoznali, se navdušili zanjo in jo posnemali.
Posnemanje bo seveda imelo svojevrsten izraz v konkretnostih našega življenja, saj ga živimo v drugačnih
okoliščinah in med drugačnimi ljudmi. Vendar če bomo
tudi mi, tako kot Marija, vedno pazljivo poslušali Božjo
besedo in se v življenju ravnali po njej, kar pomeni vedno
znova izgovarjali Marijin »zgodi se«, bomo ostali na dobri
poti skozi vse življenje, ki nas gotovo pripelje k Jezusu v
nebesa.
Pri jutranjih svetih mašah bomo brali Fatimska pastirčka
nas učita živeti
Papež Frančišek je na fatimski dan, 13. maja 2017, ob
praznovanju stoletnice, razglasil prav v Fatimi bl. Frančiška
in bl. Jacinto Marto za svetnika vesoljne Cerkve. Šmarnice
govorijo o obeh najmlajših svetnikih, o vsem drugem –
največ o najstarejši vidkinji Luciji – pa le toliko, kolikor
je potrebno, da bolje razumemo njuno življenje. Koristne
bodo tudi zato, da ne bomo pozabili na naročila angela miru
in fatimske Gospe. Poudarek šmarnic nam na življenjskem
zgledu, ki nam ga dajeta sveta pastirčka Frančišek in Jacinta Marto, daje močno vzpodbudo.
Zelo pomembno naročilo je dala Kraljica rožnega venca
fatimskim pastirčkom pri zadnjem prikazanju, 13. oktobra 1917: »Še naprej vsak dan molite rožni venec!« Oba
otroška svetnika sta ga vsak dan zvesto in v obilju izpolnjevala. Njuna mati je povedala, da sta v bolezni, ko je težje
moliti, zmolila tudi po sedem do osem rožnih vencev na
dan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na seji ŽPS v petek, 4. maja, se bomo tudi dogovorili o
majniški pobožnosti pri naših znamenjih po župniji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zahvala za krašenje v aprilu vasema Debro in Slivno.
V maju čistita in krasita Jagoče in Tovsto.

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 29.4.
7.00:živi in + farani
Bogu in MB v zahvalo za 40 let zakona in priprošnja za
blagoslov vseh v družini
9.00: + Vinko LEŠEK
10.30: + starši BELEJ in BURGER

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 30.4., sv. Pij V, papež
7.30: + Anton GLUŠIČ
+ Ljudmila JURKOŠEK
+ Marjana PESJAK
TOREK, 1.5., sv. Jožef Delavec

8.00: Marija Gradec: + Ivan OZIMEK
11.00: Šmohor: + Vera in Franc KOVAČ
19.00: + Slavica, Franc ŠON in NOVAKOVI
SREDA, 2.5., sv. Atanazij, škof, cerkv. uč.
7.30: + Karolina BELEJ
19.00: + Emil BEZGOVŠEK
+ Jože ROZMAN
ČETRTEK, 3.5., sv. Filip in Jakob mlajši, apostola
19.00: + Avguštin ŽIKOVŠEK
+ Janez HABE
PETEK, 4.5., sv. Florijan., mučenec
7.30: na čast Sv. Duhu, priprošnja za zdravje, + Martin RA MŠAK in rod.
19.00: + Angela, obl., in Janez TERBOVC
po večerni maši bo seja ŽPS
SOBOTA, 5.5., sv. Gotard, menih, škof
19.00: + Karel BOVHA, starši BOVHA in TOMZEL
+ Stanislav PUŠNIK, starši PUŠNIK in ŽIKOVŠEK
+ Angela GOLAVŠEK, 20. obl.
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 6. 5.
7.00: živi in + farani
9.00: + Marjana RAZBORŠEK, 3. obl., inTilen RIBIČ., 90. dan
+ Rudolf HRASTNIK, obl.
10.30: + Amalija HRASTNIK, 4. obl., HRASTNIK, MAJCEN,
KNEZ in za srečno operacijo
+ Antonija KOLŠEK, Heini FRECE in Sandi ZALOKAR
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SVETNIŠKI KANDIDATI – MUČENCI IZ MARIBORSKE METROPOLIJE
V nedeljo 22. aprila je bila v Marijni cerkvi v Celju slovesnost
spomina duhovnikov, ki so med drugo svetovno vojno dali
svoja življenja kot pričevalci vere.
Kot žrtve nacističnega nasilja so umrli naslednji duhovniki:
• Izidor Završnik, rojen 1917 pri Sv. Juriju ob Taboru, kot
novomašnik župnik na Gomilskem in v Preboldu, umorjen 10.
3. 1943 v Mariboru
• Franc Gomilšek, rojen 1872 v Krčevinah pri Ptuju, nazadnje
župnik pri Sv. Benediktu v Slovenskih Goricah;
• Mihael Grešak, rojen 1914 v Grižah, župnik v Makolah, ustreljen 1942 v celjskem Starem piskru;
• Ferdinand Potokar, rojen 1911 pri Sv. Jedrt nad Laškim, ki
je deloval v Mariboru, umrl 19942 v celjskem Starem piskru;
• Frančiškan p. Kerubin Tušek, goreč dušni pastir v Nazarjah, rojen 1876 pri Sv. Lenartu nad Škofjo Loko, umrl 1943
v Dachau.
• Franc Pen, vzoren mladenič, rojen 1924 v Mariboru, obglavljen v Gradcu (Grazu) leta 1944.
Kot žrtve ustaškega nasilja so v Jasenovcu bili umorjeni naslednji duhovniki:

• Franc Grobler, župnik, rojen 25.11.1892 pri Sv.
Miklavžu, ubit 17.10.1942 v Jasenovcu;
• Franc Kač, kaplan, rojen 23.11.1907 na Polzeli, ubit
17.10.1942 v Jasenovcu;
• Janez Kodrič, župnik, rojen 1.3.1897 v Studenicah, ubit
17.10.1942 v Jasenovcu.
• Franc Orešnik, kaplan, rojen 5.4.1917 pri Sv. Bolfenku/
Kog, ubit 9.1.1945 v Jasenovcu.
• p. Anzelm Polak KR, župnik, rojen 8.4.1883 v Životicah,
ubit 17.10.1942 v Jasenovcu.
• Janez Rančigaj, župnik, rojen 12.8.1893 na Gomilskem, ubit 17.10.1942 v Jasenovcu.
• Jakob Sem, kaplan, rojen 23.7.1908 v Radmirju, ubit
10.9.1942 v Jasenovcu.
• V našo molitev vključujemo tudi duhovnika Ivana Krajnca, ki je bil rojen 24.8.1914 v župniji Slivnica pri Celju
in je umrl mučeniške smrti na božični večer leta 1941 v
župniji Ervenik v šibeniški škofiji.

FLORJANOVA NEDELJA
Prva nedelja v maju se imenuje kot Florijanova nedelja.
Kaj nam o tem govori naša davna in mlajša zgodovina?
1. Pomen praznovanja je naslednji:
a./ 4. maja je obletnica posvetitve nadžupnijske cerkve. To
omenja že Gajšnik na str.3., 38. in 41./ po njem Orožen
str. 40. / in poroča, da gre že od nekdaj na ta dan številna
slovesna procesija ob udeležbi vse duhovščine od cerkve do
mosta in nazaj, pri kateri nosijo bandere vseh podružnic,
ki so bile tedaj prav številne. Ker je ta dan tudi god sv.
Florijana, je spomin na posvetitev cerkve stopal v ozadje
in je to postalo.
b./praznovanje sv. Florijana. Laško je doživelo leta 1840
hud požar, pri katerem je pogorel skoraj ves trg, tudi stolp
in zvonovi so bili uničeni /glej o tem Orožna na str.32-33/.
Po tem dogodku je še bolj rastlo čaščenje sv. Florijana,
posebno pa po letu 1870, ko je dobilo Laško svojo gasilsko četo, ki je prva v Sloveniji in druga v Jugoslaviji /
za Varaždinom/. V mestu je tudi ena ulica posvečena sv.
Florijanu /Florijanska ulica mimo Lebnove in Pasarićeve
hiše/. Praznovanje sv. Florijana je začelo prevladovati in
se sedaj pri procesiji nosi rdeča štola in g. Prah je imel
tudi mašo sv. Florijana /Protexisti/, če je padla nedelja
ravno na 4.V., časti se tudi kip sv. Florijana, na obletnico
posvtitve se je pa popolnoma pozabilo, kar pa ni pravilno.
c./Praznik slovenske besede v cerkvi. Na god sv. Florijana
1945 se je namreč po 4-letnem premoru prvič slišala v
cerkvi slovenska beseda. Na to stvar se do sedaj ni polagalo važnosti, ker se je šele pred nekaj leti opazilo v oznanilni
knjigi 1941.-1952. kratke beležke pok. monsignorja o vojni
dobi. Ko popisuje svoj položaj med okupacijo in popolno
prepoved slovenščine v cerkvi, piše dobesedno:«Prvi petek /4./ majnika 1945 se je še pelo do povzdigovanja na
koru nemško, a po povzdigovanju pa je cela cerkev začela
slovensko peti, pa pelo je res vse ono slovensko Marijino
pesem:«Veš o Marija«. To je bilo ganljivo, pelo se je, pa
tudi jokalo, da se spet sliši v cerkvi slovenska beseda.« Ker ima to praznovanje že od prej dvojni pomen, bi bilo
priporočljivo, da bi se tudi ta tretji pomen, ki sedaj še ni
znan, ne prezrlo.

Do leta 1949 je bila pri Florijanovem oltarju orglana
maša za gasilce.
Florijanska procesija se začne ob ¾ na 10 na oni strani
mosta /na desnem bregu/.... (Vir: župnjski arhiv)
Kako bomo obhajali v letu 2018?
Vabljeni v soboto, 5. maja 2018, ob 19.00, v cerkev
sv. Martina, Laško, na obhajanje praznika spomina, dobrote in hvaležnosti.
Leta 2013, ko smo ponovno slovesno obhajali Florjanovo sem navedel nekaj razlogov:
- večstoletno druženje slavja hvaležnosti ob spominu
na posvetitev starodavne laške cerkve sv. Martina kot
pražupnije,
-spomin na ustanovitev »požarne brambe« v Laškem,
- počastitev sv. Florjana, ki je v Laškem, zaradi požara
leta 1840, bil še posebej čaščen,
- a dan sv. Florjana je bila v letu 1945 znova po strahotnih letih vojne v slovenskem jeziku pri sveti maši
zapeta slovenska pesem Veš o Marija.
Veselo praznovanje in spominjanje je imelo še socialno vsebino, saj je bila vseskozi prisotna skrb za ljudi,
ki jih je prizadela nesreča. Lahko je bil to požar ali
obubožanje in iskanje strehe nad glavo, oziroma kaka
druga nesreča.
Prav lepo vabljena društva, ki vam je blizu ali osnovna
formacija reševanje človeških stisk ali ohranjanje kulturne dediščine, da počastite ta dan s svojo prisotnostjo.
Tudi zavzemanje za ogroženo stvarstvo in naravo sodi
k tej vsebini. S tem sodelujete z ljudmi in naravo v
Laškem in okoliških krajih, ki so nekdaj spadali pod to
starodavno pražupnijo.
K slovesnosti procesije še posebej vabljeni praporščaki
s praporom in spremljevalci v uniformi.
Slovesnost bomo pričeli na trgu pred cerkvijo, kjer po
blagoslovu v procesiji z banderami in kipom sv. Florjana vstopimo v cerkev ob spremstvu godbe na pihala iz
Šentlenarta. Predstavniki dobrodelnih, humanitarnih in
drugih društev, boste šli v procesiji skupaj z banderami
podružničnih cerkva.Po slovesnosti v cerkvi se bomo
zadržali v prijetni družbi in pogostitvi na prostem.

