in toplino sonca.
Kljub ponovljenim določilom in izkustvu lanskega leta, praznovanje velikonočne skrivnosti vstopa
(skozi oblake) v naš čas in prostor, s sporočilom:
»Mir vam bodi.Veselite se, Kristus je vstal, z njim
bomo vstali tudi mi!«
Iz naravnih zakonitosti se lahko učimo, da trpljenje
in smrt, ki ju je premagal Kristus, prinašata Življenje, ki se ne konča in ga zato lahko zapišemo z veliko začetnico. K temu nas, s svojim »radostnim«
poimenovanjem, ki v sebi skriva velikonočno sporočilo, še posebej nagovarja velikonočnica, ki jo
imamo v grbu celjske škofije, kjer se nahajata njeni
avtohtoni rastišči. Cveti zgodaj spomladi in, s svojim puhastim varovalom, preživi v okolju, kjer jo
večkrat preseneti spomladanska pozeba. Letos je
razlog veselja še večji, saj je, v času svojega cvetenja, velikonočnica v tretje zacvetela z naznanilom
novega celjskega škofa.
Navkljub trdim časom, doživljajmo sedanjost s poglobljenim upanjem in čutom za bližnje. Prisluhnimo Jezusu, s kakšnimi znamenji bomo prepoznali,
komu moramo slediti, da se bo veličina zmage nad
smrtjo zgodila v naših srcih.
Kljub vsem omejitvam in spremembam, z vero ter
zaupanjem zapišemo:
naj bo blagoslovljena, radostna in upanja polna
velikonočna skrivnost. Kristus je vstal, vstanimo z
njim tudi mi!
vaši duhovniki
----------------------------------Zaprta svetišča za bogoslužje z ljudstvom
Oznanilo na cvetno nedeljo je že naslednji dan postalo neuresničljivo. Ukrepi so nas ponovno prisilili k bogoslužju brez prisotnosti občestva. V cerkvi
je možna le posamična individualna molitev pred
Najsvetejšim in prejem obhajila posameznih oseb.
Preživimo ta čas v upanju, da bo resnično kratek.

Mašni nameni v prihodnjem tednu

VELIKA NOČ, 4.4.

sv. maša: živi in + farani
+ Jože OJSTERŠEK
+ Stanislav KLINAR
+ Karolina in Alojz FELDHAUSER

MARTINOVA LILIJA
4. april 2021, leto 13, št.: 14

PONEDELJEK,5.4., velikonočni ponedeljek

+ rodbini LUBEJ in GLAVAČ
+ Irena MAČEK
+ Stanislava FRECE

TOREK,6.4., sv. Irenej iz Srema, škof, mučenec
pripošnja Lurši Materi Božji za zdravje
zahvala sv. Antonu za uslišane prošnje
Alojzija JELENC, 8. dan
SREDA, 7.4., sv. Janez Krstnik de la Salle, duh.,
+ Ciril DEŽELAK, obl., in starši
+ Štefan KRIVEC
+ Stanislav KRAJNC

ČETRTEK, 8.4., sv. Dionizij, škof.
+ Marica ZDOLŠEK
+ Marija SVENŠEK
+ Jernej DEŽELAK

PETEK, 9.4., sv. Valtruda, redovnica, spokornica
+ Marija in Jožica VASTIČ
+ Vlado BOLČINA, obl., in žena Anica
SOBOTA, 10.4., sv. Domnij (Domen), škof
+ Magdalena ŠKORJA, 1. obl.
+ Ivanka CERAR in družina ŠIBILA
2. VELIKONOČNA NEDELJA, 11.4.

živi in + farani
+ iz družine BRLOGAR in Ivan GOLUB
+ Silva HROVAT, obl.
+ Franc, obl., Ivanka, Stanislav in Leopold KRAJNC

»Peter in oni drugi učenec
sta šla ven
in se odpravila h grobu«

(Jn 20,3)

Spomin na koprskega škofa msgr. Metoda Piriha
Sestra smrt je 23. marca 2021 prekinila njegovo življenjsko pot. Čeprav je zadnja leta njegovo zdravje
pešalo in omejevalo njegove dejavnosti, se je vseeno zelo trudil. Oktobra 2020 je bil še med nami v
Laškem, ko je zasedala Slovenska škofovska konferenca. Pred začetkom srečanja se je želel ustaviti
ob oltarju sv. Martina, nato pa z briljantnim spominom, ki mu je ves čas dobro služil, naštel kar nekaj
priložnosti, ko je obiskal Laško.
Msgr. mag. Metod Pirih se je rodil 9. maja 1936 v
Lokovcu na Banjški planoti in bil istega dne tudi
krščen. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v malem semenišču v Pazinu, kjer
je tudi maturiral. Leta 1956 je vstopil v ljubljansko
bogoslovje in se vpisal na Teološko fakulteto. Dne
29. junija 1963 je bil posvečen v duhovnika.
Podiplomski študij duhovne teologije je vpisal na
Papeški teološki fakulteti Teresianum v Rimu, kjer
je leta 1976 dosegel magistrski naslov. Po vrnitvi v
domovino je postal spiritual v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, po prihodu škofa Janeza Jenka na Primorsko leta 1977 pa je postal tudi njegov
tajnik. Kot vzgojitelj bodočih duhovnikov je ostal
v Ljubljani do leta 1984, ko ga je škof Jenko imenoval za generalnega vikarja koprske škofije. Med
letoma 1984–1986 je bil voditelj Pastoralne službe
v Kopru in župnijski upravitelj župnije Podgorje.
Dne 25. marca 1985 ga je sveti oče Janez Pavel II.
imenoval za škofa pomočnika koprskemu škofu
Jenku s pravico nasledstva. Škofovsko posvečenje
je prejel 27. maja 1985 v koprski stolnici. Za svoje
škofovsko geslo si je izbral besede: »VATE ZAUPAM«.
Papež Benedikt XVI. je 26. maja 2012 sprejel upokojitev škofa Metoda in imenoval msgr. dr. Jurija
Bizjaka za koprskega škofa.

Pokop je potekal v najožjem krogu škofa, njegovega
spremstva in pokojnikovih domačih. Njegovo telo
čaka vstajenja v grobnici na Sveti gori. Ko bo epidemiološka slika ugodnejša in bodo razmere to dopuščale, bo na Sveti gori sveta maša za pokojnega
škofa Metoda.
Nebeški Oče je v letu dni k sebi pokical kar tri slovenske škofe. Pred škofom Metodom sta se poslovila še msgr. Alojzij URAN (+11.4. 2020). Njegovo
škofovsko geslo je bilo DA, OČE. V novembru smo
se poslavljali od msgr. dr. Jožefa SMEJA (+ 22.11.
2020). Njegovo škofovsko geslo je bilo MILOSTI
POLNA, SPOMNI SE. Radi se jih spominjajmo v
molitvi.
RM
----------------------------------POZDRAV NOVOIMENOVANEGA
CELJSKEGA ŠKOFA
Dragi verniki celjske škofije, dragi duhovniki, redovniki in redovnice!
V petek, 5. marca 2021 je papež Frančišek po apostolskem nunciju v Sloveniji Jean-Marie Speichu
sporočil, da me je izbral za novega škofa celjske
škofije. Svetemu očetu se zahvaljujem za njegovo
zaupanje, predvsem za njegovo očetovsko ljubezen
in potrpežljivost, ki me je v tem času opogumljala, da sem v njegovem povabilu lahko prepoznal
isti Klic, na katerega sem odgovoril že na začetku
duhovništva: »Ali me ljubiš?« (Jn 21,16). Čeprav se
zavedam, da poslanstvo te pastirske službe daleč
presega moje človeške sposobnosti, ponavljam za
ubogim Petrom pred Vstalim: »Gospod, ti vse veš, ti
veš, da te imam rad.«
V to novo poslanstvo stopam s ponižnim srcem, da
bi lahko prepoznal in sprejel Očetovo voljo v konkretnih okoliščinah naše krajevne Cerkve. Verujem,
da ima Oče, ki je »tako ljubil svet, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj

veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje«
(Jn 3,16), oznanilo življenja in upanja tudi za naš današnji čas preizkušenj. V svojem Sinu nam je polnost novega življenja tudi že podaril. Škofovsko
posvečenje bom prejel na praznik Svete Trojice, ki
je Bog občestva. Vse vas, vernike celjske škofije,
prosim, da se v tem velikonočnem času pred posvečenjem, posebej močno povežemo med seboj
v prošnji k Svetemu Duhu, da bi se vsi prepoznali
kot deli Kristusovega Telesa – kot občestvo žive
Cerkve. Prenova cerkvenega življenja ne izvira
ne od škofov, ne od duhovnikov, ne od pridnosti
posameznikov, temveč od našega sodelovanja z
Darom, ki smo ga vsi že prejeli pri svetem krstu.
Ta posvečuje človeško delo v vsakodnevno daritev
nebeškemu Očetu. Škofje in duhovniki smo poklicani, biti prvi služabniki te daritve, ki postaja po
naši daritvi Evharistija za življenje sveta. Molimo
drug za drugega, da bomo izpolnili njegovo voljo!
»V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa
posvečeni enkrat za vselej« (Heb 10,10).
Maksimilijan Matjaž, imenovani celjski škof
Celje, na Veliki četrtek 2021
----------------------------------Velikonočno voščilo
Na cvetno nedeljo smo v pasijonu brali, da je Jezus
poslal dva izmed učencev naprej v mesto, da vse
pripravita za velikonočno večerjo. Razpoznavno
znamenje, za izbiro prostora, jima je bil mož z vrčem vode.
V duhu aktualnih časov, ki jih zaznamuje pandemija, se zastavi vprašanje: kakšno znamenje priprave na velikonočne praznike pa nam daje letos
Gospod? Je namesto moža z vrčem vode, razpoznavno znamenje odločitev vlade, o najstrožjih
ukrepih v času velikonočnih praznikov?
Prepričan sem, da ne, saj so vsi ukrepi kot oblak,
ki prekrije sončne žarke, a ne more prikriti obstoj

