PONEDELJEK, 5.7., sv. Ciril in Metod, slovan. ap.

7.30: + Anika VODIŠEK
+ Branko ROMIH
+ Katarina in Rudi ZEMLJAK
TOREK, 6.7., sv. Marija Goretti, dev., muč.
19.00: + Karel, 30. obl., in Justina DEŽELAK
+ Antonija PINTER
+ Martin ŠKORJA
SREDA, 7.7., sv. Vilibald, škof
7.30: + Frančiška ZALOKAR
+ Vera ŠRAJ
+ Franja KOLŠEK
ČETRTEK, 8.7., sv. Kilijan, škof, mučenec
19.00: + Marija SVENŠEK
+ Franc MAČEK
+ Danica MAČEK
PETEK, 9.7., .sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kit. muč.
7.30: + Karel, 30. obl.,in Justina DEŽELAK
19.00: + Marko BELEJ
+ Anica OJSTERŠEK
SOBOTA, 10.7., .sv. Amalija, redovnica
9.00: sv. Mohor: + Janez KRIVEC
10,30 Laško, g. zlatomašnik: za žive in + sorodnike
19.00:+ Alenka Pesko PASARIĆ
+ Rafko OJSTERŠEK
15. NED. MED LETOM, 11.7. Šmohorska nedelja
7.00: živi in + farani
9.00: + Jože OJSTERŠEK, obl.
10.30: Zlata maša rojaka Jožeta Kužnika
v zahvalo za duhovniški poklc
+ Adolf MIKŠE, 3. obl.
Zahvala za krašenje v juniju naselju Rečica. V juliju
čistitjo in krasijo: Harje, Lahomno in Stopce.

Na god apostolov Petra in Pavla bosta sveti maši v Laškem
ob 7.00 in 19.00. Ta dan bo v celjski stolnici krizmena maša,
ob 10.00, ki je nismo mogli doživeti na veliki četrtek..

13. NEDELJA MED LETOM, 27.6.
7.00: živi in + farani
9.00: + Martin MLAKAR, dekan Jože HORVAT
10.30 po namenu
+ Alojz KLINAR, rodbine KLINAR,
ULAGA in DEŽELAK
PONEDELJEK, 28.6., sv. Irenej Lyonski, škof, muč.

7.30: + Anica, Roman, Antonija, Miha GABERŠEK,
Angela, Jože MARINKO in Darja UKMAR
+ Terezija PILIH
+ Marija KNEZ
TOREK, 29.6., sv. Peter in Pavel, apostola
7.00: + Peter KLINAR
19.00: + Jože HROVAT
SREDA, 30.6., sv. prvi mučenci rimske Cerkve
7.30: + Mihael JAKOPIČ
+ Stanislav KRAJNC
+ Jože ŠKORJA
ČETRTEK, 1.7., sv. Estera, svetopisemska žena
19.00: za zdravje in za srečno zadnjo uro
+ Frančiška in Vladimir NOVAK
PETEK, 2.7., sv. Janez Frančišek Regis, duh.
7.30: + Antonija PINTER
19.00: priprava župnije na novomašno slavje
+ Alojzij SLAPŠAK
+ Cilka in Antonija LUBEJ
SOBOTA,3.7., sv. Tomaž, apostol
19.00: sprejem novomašnika Klemna
za spreobrnitev grešnikov in obnovitev vere
+ Marta PUSAR in Marinka PODKORITNIK
po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega
14. NEDELJA MED LETOM, 4.7.
7.00: živi in + farani
9.00: + Avgust, Karel in Angela TERŠEK, obl.
10.30: Nova maša rojaka patra Klemna Slapšaka
Na čast Materi Božji v zahvalo za prejete milosti
+ Jože ŽELEZNIK, 6. obl., in mož Vinko

MARTINOVA LILIJA
27. junij 2021, leto, št.: 24
»Prstene posode smo, krhki in lomljivi, zato je potrebna čuječnost. Človek, ki je poklican na pot duhovništva,
potrebuje oporo, da postane trden na njej, dar nebeških
in naših pomoči.« (Lojze in Marinka Čemažar, starša
novomašnika Petra)

»Vsak trenutek življenja je usmerjen k Bogu. Moj trenutek je, ali bom služil sebi in bom vedno dejal, da
sem jaz tisti, ki zmorem … Tukaj v ta jaz, ki je tako
vsakdanji, da se ga ne zavedam, vstopi ravno Jezus
po evharistiji in sv. Frančišek Asiški, ki je videl, da
vse stoji ali pade ravno v tem, koliko zaupam Njemu.«
(novomašnik p. Klemen Slapšak, minorit)

REDOVNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI
Letos bo v Cerkvi v Sloveniji posvečenih sedem novih
duhovnikov, med njimi tudi naš rojak, Klemen Slapšak, ki bogati svoje poslanstvo med redovniki minoriti.
Redovna skupina minoritov je ena od 34 redovnih skupnosti v Sloveniji, zato je prav, da nekaj teh tudi predstavimo.
CISTERCIJANI
-najstarejša redovna skupnost na slovenskem ozemlju;
-temelj cistercijanske duhovnosti je znamenito pravilo
sv. Benedikta (6. stol.): «Moli in delaj.«
-življenje benediktinskih menihov se je marsikje oddaljilo od vzorov ustanovitelja, zato so se pojavili klici po reformah samostanskega življenja; v 12. stol. je
zato ustanovljenih veliko samostanov, med njimi tudi
prvi v Sloveniji, v Stični, ki še danes duhovno oplaja
slovenski prostor;
-v samostanih so duhovniki in redovni bratje opravljali
razna ročna dela, obdelovali zemljo in sadjarili;
-proti koncu 17. stol. je prišlo do odcepitve v redu (normandijski samostan La Trappe): red trapistov je strogo izpolnjeval benediktinska pravila, drugi so bili za
splošno izpolnjevanje;
-edini samostan na naših tleh je bil na gradu Rajhenburg v Brestanici (proti koncu 19. stol.); menihi so se
ukvarjali s proizvodnjo sira, čokolade in likerja; po
drugi svetovni vojni so jim imetje nacionalizirali;
-držijo se zelo strogih pravil meniškega življenja ̶ veljata popoln molk in načelo »vse, kar potrebuješ za
svoje življenje, naredi sam«;
-redovna obleka: bel habit (redovna obleka) s črnim
škapulirjem (vrsta vrhnjega redovniškega oblačila);
KARTUZIJANI
-ustanovitelj reda je sv. Bruno (11. stol., Köln); redovna pravila so napisali njegovi učenci;
-kartuzijani so se zavezali k življenju v skupnosti in

življenju v samoti (puščavniki), s strogimi redovnimi
pravili; njihov vsakdan je razdeljen na 8 ur molitve, 8
ur dela, 8 ur počitka;
-velik del svojega življenja posvečajo poglobljenemu
duhovnemu razmišljanju in molitvi;
-edini cerkveni red, ki ni nikoli doživel reformnih postopkov, ker nikoli niso skrenili s prvotne poti;
-naša Žička kartuzija (12. stol.) je najstarejša v Srednji
Evropi; znani sta tudi kartuziji Jurklošter in Pleterje ̶
slednja še vedno duhovno bogati naš slovenski prostor;
-redovna obleka: bel habit s kapuco in z belim škapulirjem:
FRANČIŠKANI
-red deluje na podlagi duhovnosti sv. Frančiška Asiškega (začetki v 13. stol.);
-znotraj Frančiškove družine obstaja delitev na frančiškane, minorite, kapucine in klarise;
-pred sprejemom v red opravijo trojne obljube: uboštvo,
čistost, pokorščina;
-Frančiškani so pripravljeni za vsako dobro delo,
predvsem pa za tista, s katerimi morejo pomagati bolj
potrebnim in revnim; prizadevajo si za mir in pravičnost v svetu; ohranjajo čisto in lepo naravo;
-po Frančišku Asiškem mora biti Kristusov apostol
ubog, da ga more Bog napolniti s svojo ljubeznijo; biti
mora apostol uboštva; tudi sam je hotel živeti tako;
-redovna obleka: habit temnorjave barve s kapuco in
belo vrvjo, na kateri so trije vozli, ki ponazarjajo tri
obljube;
-Minoriti (izraz minorit pomeni manjši; Frančiškovi
bratje se imenujejo manjši bratje);
-iz Evangelija se učijo in odločajo za življenje v pokorščini, čistosti in brez lastnine; podpirajo skupno in
osebno molitev;
-čeprav je življenje redovnikov velikokrat napolnjeno
z obveznostmi, se trudijo živeti Frančiškovo naročilo:
»Delaj tako, da se boš ogibal lenobe, ki je sovražnica
duše, vendar pa da ne boš ugašal tistega duha svete
molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne

stvari.«
-samostana sv. Petra in Pavla na Ptuju in sv. Frančiška
v Piranu;
-redovna obleka: črn habit;
-Kapucini so se, nekaj let po nastopu Martina Luthra
v Nemčiji, pridružili redovoma minoritov in frančiškanov; nastali so zaradi različnega gledanja na zahtevo uboštva znotraj reda;
-na začetku so poudarjali uboštvo, molitev, redovno
disciplino, molk in samoto, kasneje so postavili v
ospredje tudi pridiganje in spovedovanje;
-v 17. stol. so pričeli prirejati pasijonske procesije, škofjeloški pasijon (delo p. Romualda Marušiča,
1721) je najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini;
-nam najbližji je kapucinski samostan v Celju;
-redovna obleka: temnorjavi habit s kapuco;
SALEZIJANCI
-red je ustanovil sv. Janez Bosco za pomoč brezdomcem; so oznanjevalci Evangelija mladim, posebno
najrevnejšim; posebno skrb namenjajo duhovnim poklicem;
-Janez Bosco je deloval v Torinu, v Italiji (19. stol.),
kamor je s trebuhom za kruhom prihajalo veliko
mladih; za svoje trdo delo so prejemali le skromno
plačilo, bivali v neživljenjskih razmerah in pogosto
prenočevali pod milim nebom; boj za preživetje jih
je silil tudi v krajo, zaradi česar so se pogosto znašli
za zapahi;
-vzgoja mladih temelji na preventivnem vzgojnem
sistemu; cilj je vzgojiti dobre kristjane in poštene državljane;
V vpogled je danih le nekaj redovnih skupin, katerih
poslanstvo je izrednega pomena. Vrednote, ki jih izpostavljajo in živijo, so lahko premislek tudi za naše
življenje. Naj ne ostane le v premislek, naj kdaj pa
kdaj tudi zaživi.
(TT)

