PONEDELJEK, 12.6., sv. Eskil, mučenec

7.30: + Franc MLAKAR, obl., in + sorodniki
+ Mihael HRASTNIK, 14. obl., + MAJCEN
in KNEZ
+ Anika VODIŠEK
TOREK, 13.6., sv. Anton Padovanski, redovnik, cerkv. uč.
19.00: + Ignac HOZJAN, 4. obl., in + družin PUŠNIK
in HOZJAN
+ Anton MEDVEŠEK
+ Janez PUŠNIK // biblična skupina po maši
SREDA, 14.6., sv. Valerij in Ruﬁn, mučenca
7.30: + Frančiška KRAŠOVEC
na čast Svetemu Duhu za modro in razumno srce
ČETRTEK, 15.6., SV. REŠNJE TELO IN KRI
7.00: živi in + farani
+ Marija TRUPI
10.30: + Mihael, Justina GOLOUH
19.00: + Antonija in Martin KRAJNC, Angela in
Franc ŠANCA
+ Ana HRASTNIK
procesija s sv. Rešnjim Telesom
PETEK, 16.6., sv. Tihon, škof
7.30: + Vinko KRAŠOVC
19.00: + Hermina PLAHUTA
+ Blaž LOKOŠEK
SOBOTA, 17.6., sv. Rajner, samotar
16.00: Huda Jama: za vse žrtve med in po vojne morije

19.00: + Dolfi KLINAR (Valentiničeva ul.)
+ Karolina BELEJ
11. NEDELJA MED LETOM, 18.6. krstna nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Jakob BEZGOVŠEK, Srečko (Doblatina) in Mar
jana VRBOVŠEK
+ Aliojzija DEŽELAK, obl.
10.30: + Alojz KNEZ, njegovi bratje, sestre in starši
KNEZ
+ Martin RAMŠAK, Pepca in Anton BAMBIČ
15.00: VERA IN LUČ

BINKOŠTI, 4.6.
7.00: živi in + farani
+ dve Ljudmili KRAJNC in starši
9.00: + Boštjan OJSTERŠEK, starši ROZMAN in
Slavko PREŠEREN
+ Izidor BELEJ, 2. obl., in Angela
10.30: + Marija SEVŠEK

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 5.6., Marija, Mati Cerkve

7.00: Anika VODIŠEK
10.30: Sv. Mihael: + Jože POMPE zadušnica
19.00: + Marija PUŠNIK, 30. dan
TOREK, 6.6., sv. Norbert, opat, redovni ustanovitelj
19.00: + Magdalena ŠIBILA, 10. obl.
+ Elizabeta PUŠNIK, 8. dan /
molitvena ura po maši
SREDA, 7.6 , sv. Robert Newminstrski, opat
7.30: + Avguštin ŽIKOVŠEK, obl.
+ Vinko ŽELEZNIK
+ Angela DERMOTA
+ Janez HABE
ČETRTEK, 8.6., sv. Medard, škof
19.00: + Fanika IMENŠEK 30. dan
+ Gabrijela PAJEK 30. dan
PETEK, 9.6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
7.30: + Zoﬁja KAJTNA
19.00: + Ana HRASTNIK
SOBOTA, 10.6., sv. Bogumil Poljski, škof
kvatre
19.00: + starši Pavel in Antonija OBREZ ter Branko
OJSTERŠEK
+ Franc PINTER
SVETA TROJICA, 11.6.
7.00: živi in + farani
+ Antonija SEVŠEK, 20. obl., in vsi ERJAVČEVI (Brstnik)

9.00: + Martin KLEPEJ
10.30: + starši OJSTERŠEK, brat Anton in za zdravje
na duši in na telesu
+ Engelberta, 2. obl., in Jurij OJSTERŠEK
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nova kapelica v Lahomnem
--------------------------------------------------------Vabilo na ORATORIJ

2017
od 25. junija do 30. junija
Za prijavo naj starši izpolnijo in podpišejo prijavnico.
Oddajte jo najkasneje do 23. junija 2017 v zakristiji ali
župnišču.

Znameniti laški duhovniški rojak dr. Janez Belej je
leta 1976 zapisal spomine na prehojeno življensko
pot z naslovom Moja pot k oltarju. V njih odkriva
utrip domačega ognjišča, vero, običaje in navade.
Spomini so ohranjeni v rokopisu. Iz bogate vsebine objavljamo v Martinovi liliji določene drobce.
Modra o razvrednotenju božičnih praznikov: V modernem času sta se trgovina in dobiček kar polastila božičnih
praznikov in jim škodujeta bolj kot pa civilne oblasti, ki
uradno ne priznajo tega praznika.
O pepelnični sredi in postnem času: Na pepelnično sredo
zvečer smo molili žalostni del rožnega venca in potem vsak
večer v vsem postnem času. Križev pot smo premišljevali in
molili pozneje pa le na veliki petek zvečer. V postnem času,
predvsem pa v velikem tednu, nismo smeli prepevati preveč
posvetnih pesmi. V naši vasi so zelo strogo držali post, pri
nekaterih kmetih ves postni čas niso zabelili jedil s svinjsko
mastjo, ampak le s sirovim maslom in smetano.
Pri nas pa na pepelnično sredo, na veliki petek in veliko soboto dopoldne sploh nismo poznali zabele. Danes morem
trditi, da je mama vzela vse preresno zapoved posta. Saj pri
nas doma je hrana bila tako preprosta in skromna, da po
današnjih pojmih skoraj nikoli ni bila zadostna, posebno z
ozirom na okoliščine, kakor vsak dan čez osem km poti v
šolo in domov, gibanje na svežem, skoraj gorskem zraku,
popoldne pa še delo doma.
Zadnje tri dni velikega tedna smo bili pri obredih v cerkvi,
pa je bilo dolgočasno, ker pač nismo razumeli, in pa dolgo je
vse trajalo. Pri sv. maši velikega četrtka je bilo zabavno, ko
so pri darovanju strežniki zarožljali z ragljami, pri najboljši
volji se nismo mogli vzdržati smeha, doma smo potem bili
kregani, vendar ne prehudo.
Na veliki petek popoldne smo šli k božjemu grobu. V mladih letih so mi zelo ugajale lučke v grobu in mrtvi Kristus pod oltarjem, ves obdan z lučkami. Na Najsvetejše,
izpostavljeno v božjem grobu, smo popolnoma pozabili.
Pred glavnim oltarjem je bil položen križ, ki so ga odkrili
pri obredih zjutraj in verniki so pobožno poljubljali vseh pet
Kristusovih ran. Otroci smo s strahom opazovali dva rimska vojaka, ki sta stražila grob. Kar bali smo se njih mrkega

pogleda, dolge sulice in čelade.
Velika sobota je pa bil za nas najlepši dan velikega tedna. V
mladih letih, ko še nismo hodili k obredom velike sobote,
smo zjutraj nestrpno čakali fantov, ki so prinesli blagoslovljeni ogenj. Prvi je dobil lep dar, ostali pa malo manj, vendar
je bila pri nas navada, da smo vsakega obdarovali, tudi če
je prinesel blagoslovljeni ogenj šele v poznih dopoldanskih
urah. Ni čudno, da so fantje leteli, kolikor so jih nesle noge,
da bi pač odnesli čim več prvih darov, saj ponekod so obdarili samo prvega, ostale pa napodili. Na veliko soboto zjutraj
smo zakurili v peči z blagoslovljenim ognjem. Če pa je bilo
lepo vreme, smo zakurili tudi na prostem.
Z bratom sva šla po blagoslovljeni ogenj na veliko soboto
šele ko sva mogla precej hitro teči. Najprej je ta sreča doletela brata, naslednje leto pa mene. Poleti sva iskala po drevesih
lesne gobe, najboljše so rastle na bukvah, večkrat zelo visoko na deblu. Oče je rad pomagal odbiti gobe, kar ni bilo
brez težav, ker se je goba zajedla globoko v les. Veliko gobo
smo dobro posušili na peči, jo prevrtali in navezali lep ročaj.
Manjše lesne gobe pa je bilo treba razsekati na koščke, v velikosti oreha, samo malo daljše in tanjše. Tudi te smo dobro
posušili, tako da so v stiku z ognjem hitro začeli tleti, ne pa
goreti. Tako opremljena sva šla pred cerkev, kjer je gorel velik ogenj, pripravljen za blagoslov. Veliko gobo smo zanetili
pri ognju, tako da je začela počasi tleti, in tlenje je trajalo
več ur, če je goba bila velika, je trajalo ves dan. Ogenj pa ni
ugasnil, razen če smo polili gobo z vodo. Male koščke gobe
smo pa hranili v žepih in tako prav nestrpno čakali župnika,
da bi ogenj blagoslovil. Komaj pa je bil obred blagoslova
pri kraju, smo zleteli kot kokoši, ko zagledajo jastreba, vsak
proti svoji vasi. Ko smo prileteli blizu hiše, smo pritisnili suh
košček gobe na ogenj velike gobe, tako da je zatlel in ga hitro
dali gospodinji, ki nam je zanj dala dar, in zbežali smo naprej
k drugi hiši. Mi s Trojnega smo zelo dobro tekli, tega smo
bili vajeni, saj je bilo treba skoraj vedno teči v šolo. Prav lahko sem prekosil vse vrstnike, tudi starejše od mene. Skoraj
vsi prvi darovi so mi padli v žep. Tudi doma so radi videli, če
smo bili prvi, je pač bilo malo ponosa. Da bi laže tekel, sem
si malo pred blagoslovom sezul čevlje in jih dal sestri, čeprav
je zjutraj bila zemlja zmrznjena; to me ni motilo, ko sem se
hitro ogrel s tekom. Seveda sem moral za plačilo odstopiti
sestri del “dobička”.

Samo enkrat se je po vasi širila govorica, da sem jo že
pred blagoslovom ognja pobrisal, in da sem nosil navaden
ogenj. Res ne morem trditi, da sem bil v tem oziru tankovesten in verjetno nisem čakal zadnjega križa nad ognjem. Prepričan sem bil, da “žegen” lahko malo “leti” za
mano, oziroma za mojo gobo. Vaškega fanta, ki je širil take
nerodne govorice, sem pošteno namlatil in moj ogenj ni bil
več neveljaven.
(prihodnjič nadaljevanje)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povabilo k sodelovanju
Vstopamo v zadnji mesec, ki leto razdeli na dva dela. Vrvež
v šolah bo kmalu pojenjal in življenje bo dobilo lahkotnejši,
dopustniški in počitniški utrip. Tudi narava bo razodela čar poletja z dolgimi večeri in toplimi nočmi, ki jih je vredno preživeti
v dobri prijateljski družbi.
Po tako končanih mesecih nas zopet čaka trdo delo. Pri Karitas bo naša skrb usmerjena pripravi na dobrodelni srečelov (na
dan sv. birme). Priprave so že v teku, zato se kot ponavadi v
tem času obračamo na vse vas, ki predstavljate naše župnijsko
občestvo. Prosimo vas, da nam po svojih najboljših močeh
pomagate zbirati dobitke. Edini pogoj je, da so predmeti novi.
Zbiranje bo potekalo do 30. avgusta.
Prepričani smo, da bomo z vašo pomočjo kos temu izzivu.
Vsak vaš dobitek spremenimo v denar, s katerim Karitas rešuje
stiske ljudem. Dodajte svoj kamenček dobrote v obliki dobitka
ali nakupa srečke tudi letos.
Vsem želimo brezskrbne počitniške in dopustniške dneve, ki
bodo razbremenili vaš vsakdan in vas telesno in duhovno okrepili. ( Župnijska Karitas).
-----------------------Znamenje v vrtu v Lahomnem
Letos v maju so v Lahomnem 14 postavili lepo znamenje, ki
stoji v vrtu. Po zunanjem videzu je slopne oblike in je na podstavku. Na čelni strani štirikotnega podstavka je niša, podobna
glavni, le da je manjša. Sledi nosilni steber, nad katerim je glavni del znamenja, ki je prav tako štirikotno. V njegovi niši je kip
Matere Božje z Jezusom v naročju, na vsaki strani podnožja je
en angel in za njim po ena sveča. Srednjo nišo zapirajo kovinska vratca. Nad nišo je lep venčni zidec, ki povezuje streho
stožčaste oblike, kritina je iz tegole. Na vrhu je kovinski križ.
Lastnica znamenja je Marija Mlakar, ki je znamenje prejela v
dar ob svojem življenjsekm jubileju.

