7. VELIKONOČNA NEDELJA, 13.5.
7.00: živi in + farani
živi in + DEŽELAKOVI (Harje)
9.00: + Martin KLEPEJ, 1. obl.
10.30: + Rozalija KRAJNC, 4. obl., in vsi KRAJNČEVI (Brstnik)
+ Janez in Marija KLEZIN
V tednu od 08. do 12. maja je reden verouk.

Obhajamo Florjanovo 2018
Župnijski list nastaja v urah priprave na večerno
slavje Florjanovega v Laškem. Že peto leto nas
združuje in povezuje ta praznik. Zahvalim se
vsem, ki ste v priprave velikodušno vključeni. Več
o vsem pa v prihodnji številki.
----------------------------------------------------------Gospodov vnebohod
V Katoliški Cerkvi bomo v četrtek, 10. maja 2018,
obhajali slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo.
Gospodov vnebohod je poleg velike noči in
binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih
praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu
4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči,
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z
Bogom Očetom in Svetim Duhom. Jezus, ki je z
dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami
prisoten na več načinov. Kot je zapisano v Konstituciji o svetem bogoslužju drugega vatikanskega
cerkvenega zbora (1962–1965), je Kristus navzoč
tedaj, ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali
poje, v Božji besedi, zapisani v Svetem pismu, v
duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu,
v zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način
v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno
Kristusovo navzočnost.

Maše v prihodnjem tednu
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

MARTINOVA LILIJA

PONEDELJEK, 7.5., prvi prošnji dan

9.00 Marija Gradec: + Pavel, Frančiška VODIŠEK,
Ana in Peter KNEZ
+ Terezija KURAT in Marjan
15.00 sv. maša, 15.30 pogreb + Franc LAZAR
19.00: + Darja SEME
TOREK, 8.5., drugi prošnji dan
9.00 Sveti Krištof: + Vinko in Jože ŽELEZNIK
19.00: + Jože LAPORNIK in njegovi starši
+ Silvester TERŠEK, 12. obl.
SREDA, 9.5., tretji prošnji dan, sv. Marija, Pomoč. kr.
9.00 Sveti Mihael: + Vinko DERNOVŠEK in Gabrijela
JAZBINŠEK
15.00 sv. maša, 15.30 pogreb + Branko KOSTANJŠEK
19.00: + Marija MLAKAR
+ Rozalija ŠKORJA
ČETRTEK, 10.5., GOSPODOV VNEBOHOD
7.00: Bogu in Materi Božji v zahvalo za uslišano
prošnjo
10.30: + Fanika IMENŠEK, 1. obl.
19.00: + Ana HRASTNIK in Cilka, obl.
PETEK, 11.5., sv. Mamert, škof
7.30: v zahvalo
19.00: + Justina STARC
+ Stane ŠRAML
SOBOTA, 12.5., sv. Leopold Manidć, duhovnik, redovnik
19.00: + Anton MLAKAR, 15. obl., starši, bratje in sestra
+ Franc ZORE, Jožef DEŽELAK in Angela
KOCIJANČIČ
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Prošnji dnevi...
Tri dni pred praznikom Gospodovega Vnebohoda
obhajamo prošnje dneve. Prošnje dneve obhajamo
ob koncu velikonočnega časa, to so trije dnevi pred
Vnebohodom, ko gremo verniki v procesiji med
njivami in polji v zelenju, ob tem pa prosimo za
blagoslov rodovitnosti polj, za blagoslov vsakega
drugega človeškega dela, za varstvo pred naravnimi ujmami, za primerno vreme in za dobro letino.
Letošnji prošnji dnevi so v prvi polovici maja. S kar
nekaj strahu, ki se meša z zaupanjem, spremljamo
vremenske napovedi. Realna možnost spomladanske
pozebe, po dveh letih izkušenj z njo, še kar obstaja.
Nekje sem prebrala, da sodobni človek meni, da Boga
več ne potrebuje približno od takrat, ko je v razum in
tehniko zavarovan do te mere, da mu Bog služi le še
kot “dežurni krivec” za primere, ko se vsa znanost
izneveri …
Čemu torej sploh še prošnji dnevi?
Predniki, čeprav brez visokih šol in zgolj s “kmečko
pametjo”, so bili modrejši. Izkustveno so vedeli, da
preživetje ni odvisno le od pridnosti rok, ter da tako
suša, moča ali pa zgolj nekejminutna “huda ura” lahko vzamejo že tako pretanek kos kruha... Zato so prosili za blagoslov tudi zunaj cerkvenih zidov, med polji,
s procesijami ...
Danes, po večini, nis(m)o tako odvisni od vremena, saj
trgovske police ostajajo (zaenkrat) polne tudi, če toča
sklesti polja in sadovnjake. In procesije se mogoče zdijo le še lep običaj, le še en tak “sprehod” iz tradicije,
ker kdo pa bi še klical na pomoč svetnike, ko pa kmetijska apoteka premore od fungicida do zalivalnih cevi
ter zaščitnih ponjav..; kuge, vojske in lakote pa tudi tu
že lep čas ni ...
Pa se ne zavedamo, da k/v procesijah hodi vsak rod, le
da, ker smo menjali svetišča in bogove, navkljub želji
po blagoslovu, včasih prikličemo obratno ...
Procesija je mnogo več kot prošnja za lepo vreme.

SVETNIŠKI KANDIDATI – MUČENCI IZ MARI-

BORSKE METROPOLIJE (nadaljevanje)

Knjiga Palme mučeništva, Celje 1995, prinaša
življenjepise 187 duhovnikov, bogoslovcev, redovnikov, redovnic in laikov, ki so umrli kot
pričevalci krščanske vere. Med njimi je v pripravi
postopek za beatifikacijo 39 slovenskih mučencev in
mučenk. Zanje so zbrana številna pričevanja, zdaj
pa je za nadaljnje delo pri tem postopku potrebno
pridobiti »Nihil obstat« - uradno dovoljenje rimske
Kongregacije za zadeve svetnikov.
V zadnjih dveh številkah župnijskega lista smo govorili o Izidorju Završniku in nekaterih drugih žrtvah
nacističnega nasilja med drugo svetovno vojno.
Ustavimo se še ob žrtvah komunističnega nasilja.
• Jaroslav Kikelj, rojen 1919 v Opčinah pri Trstu,
nazadnje je družina živela v Mariboru. V Ljubljani je študiral medicino, bil zgleden in vpliven
krščanski študent. Po maši, 18. marca 1942, pri kateri je ministriral, ga je ustrelil komunistični likvidator. Ob njegovem pogrebu je škof, ki ga je pokopal,
poudaril, da se poslavljajo od svetnika – mučenca.
Žrtve komunističnega nasilja so bili tudi:
• Matej Krof, rojen 1916 v Mežici, župnik v Črni na
Koroškem;
• Ignacij Nadrah, rojen 1896 v Stični, dušni pastir
v Puščavi;
• Janez Strašek CM, rojen 1906 v Podčetrtku, ustreljen leta 1947 v župniji Svetice pri Karlovcu;
• Alojzij Vrhnjak, rojen 1893 v Pamečah, župnik v
Ribnici na Pohorju, umrl 1950 v zaporu v Mariboru
ter bogoslovec Bernard Štuhec, rojen 1920 v župniji
Sv. Jurij ob Ščavnici, 1945 odpeljan v taborišče Teharje, kjer je za njim izginila vsaka sled.
Preko 500 duhovnikov iz nekdanje mariborske
škofije so Nemci takoj po okupaciji pregnali na
Hrvaško. V Zagrebu je pregnance očetovsko sprejel
zagrebški nadškof Alojzij Stepinac in jih porazdelil

po župnijah. Pod različnimi pretvezami je ustaška
oblast nekatere od njih zajela in jih poslala v zloglasno taborišče Jasenovac.
DRUGI SVETNIŠKI KANDIDATI
Prav je, da se spominjamo in v našo molitev
vključujemo vse druge svetniške kandidate, ki
niso umrli mučeniške smrti, a so se odlikovali v
herojskih krščanskih krepostih. Tako imamo v
mariborski nadškofiji božjo služabnico
• Cvetano Priol, učiteljico, mistikinjo, rojena 1922
v Mariboru, umrla 1973 v Mariboru.
V soboški škofiji 2 duhovnika, božja služabnika:
• Danijel Halas, ki je bil rojen 1908 v Črenšovcih
in ustreljen 1954 v Hotizi in
• Lojze Kozar st. rojen 1910 v Martinju, umrl 1999
v Odrancih.
Z nami je tudi bl. Škof Anton Martin Slomšek, ki
ga je sv. papež Janez Pavel II. 19.9.1999 proglasil
k blaženim v Mariboru. Naša molitev naj pomaga,
da bomo kmalu vredni tudi njegove kanonizacije,
zato molimo:
Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj
nas spremlja njegov vzgled in podpira njegova
priprošnja, da bomo rasli v edinosti s teboj in med
seboj in bo Božje kraljestvo bolj vidno med nami.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Tako smo se zbrali imena in osnovne podatke za
svetniške kandidate v mariborski metropoliji in še
posebej v celjski škofiji. Podobno število svetniških
kandidatov ima tudi ljubljanska metropolija, ki obsega ljubljansko nadškofijo ter škofiji Novo mesto
in Koper.
Ti in še mnogi drugi pričevalci živega krščanstva
v naši deželi, svetilniki in obenem priprošnjiki, da
bi se tako močna, živa in dejavna vera v našem
narodu ohranjala in bogatila ter krepila tudi naše
prihodnje rodove.

