SREDA, 21.7., sv. Danijel, prerok
7.30: + Irena MAČEK
+ Marija MAČEK
ČETRTEK, 22.7., sv.Marija Magdalena, svetop. ž.
19.00: + starši DEŽELAK, BEZGOVŠEK in teta Pavla
za pozabljene duše v vicah
PETEK, 23.7., sv. Brigita Švedska, redovnica
7.30: + Jože HORVAT
19.00: + Antonija, Avgust in Rafko PINTER
+ Jože ŠKORJA
SOBOTA, 24.7., sv. Krištof, mučenec
19.00: v zahvalo družina Soni (Kollamkudy Chakkappan)
+ Stanko, Franc, Marija in Anica KRAJNC
17. NED. MED LETOM, 25. 7., Krištofova n.
7.00: + živi in + farani
9.00: + Ladislav ŽEFRAN
10.30 sv. Krištof: + Joži in oče Jože DEŽELAK
(nadaljevanje novomašne pridige):
Ko bodo prišla obdobja suše in občutek brezveznosti vsega, kar počneš – ne le da ne bo nobenih vidnih rezultatov
tvojega delovanja – ko ti bodo podtikali slabe namene in
obrekovanja…
»Veš da bi rad kazal ljudem tvojo pot… a tudi jaz tavam
okrog sam in te iščem, o moj Bog.« Takrat kriči, v tišini
duše, svoje novomašno geslo: »Moj Gospod in moj Bog.«
»Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas, če so
poslušali mene, bodo poslušali tudi vas.« Pripravljaš se
za nenehno plavanje proti toku duha sveta. Kristus nam
ne ponuja limonade življenja. Vzeti vsak dan svoj križ in
iti za Njim. Toda: »Dovolj je dnevu njega lastna teža.«
»Prosite najprej božjega kraljestva in vse drugo vam bo
navrženo.«
Ti si duhovnik v Kristusovem redu. Izgorevati moraš kakor
sveča, ki oddaja v okolje svetlobo in toploto. Cena goreče
sveče je umiranje na obroke. Sem pripravljen biti sveča!?

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 poklic
+ Adolf MIKŠE, 3. obl.
PONEDELJEK, 12.7., sv. Mohor in Fortunat, muč.

7.30: + Alojz POŽLEP
+ Franc JURKOŠEK
TOREK, 13.7., sv. Henrik II., cesar
19.00: priprošnja za mir in zdravje v družini
+ Rozalija TOVORNIK, 30. dan
+ Viljem KRPIČ
SREDA, 14.7., sv. Kamil de Lellis, duh., red. ust.
7.30: + Vera ŠRAJ
+ Mihael JAKOPIČ
ČETRTEK, 15.7., sv. Bonaventura, škof, c. uč.
19.00: + Stanislav KLINAR
+ Stanko GOTAR, zadušnica
PETEK, 16.7., sv. Karmelska Mati Božja
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
19.00: + Fanika ŠANTEJ
+ Marija KNEZ
SOBOTA, 17.7., sv. Leon IV., papež
19.00: + Anica BERGINC
+ Jožef DEŽELAK, obl.
16. NED. MED LETOM, 18.7.
7.00: živi in + farani
9.00: + duhovnik Ciril BERGLEZ in sorodniki
10.30 Marija Gradec: + Terezija PILIH
PONED., 19.7., .sv. Arsenij Veliki, puščavnik

7.30: + Rozalija TOVORNIK
+ Alojzija JELENC
TOREK, 20.7., sv. Marjeta Antiohijska, muč.
19.00: + Franc Alojz DEŽELAK
+ starši Frančiška in Matija DEŽELAK

MARTINOVA LILIJA
11. julij 2021, leto 13, št.: 25
(zaključek novomašne pridige):
Moj Bog in moj Gospod. Naj te prekvaša na vseh tvojih poteh.
Bog ti je poklonil sončen značaj. Tudi z njegovo pomočjo prinašaj luč upanja in veselja do življenja v naš ostareli in utrujeni
narod.
Sem mislil, da sem sam
na sredi teh valov,
na sredi teh vetrov,
in nisem vedel, kam.
In vendar, Ti si bil,
mogočni moj Gospod,
z menoj prav povsod
kjer jaz sem boje bil.
Podal si mi roko
me dvignil iz nizkosti,
pokazal pot h kreposti,
pokazal pot v nebo. (Lojze Grozde)
Na koncu ti želim, ko pride tvoj čas odhoda s tega sveta, da bi
lahko s sv. Pavlom zavzdihnil: »Preljubi, jaz se že darujem in
čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki
mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik; pa ne le meni,
ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod.« (2
Tim 4,6-8) Amen!

Novomašni nagovor, Laško, 4. julija 2021,
pridigar Jože Hrastnik
Moj Gospod in moj Bog!
Tomaževe besede, ko se je zrušil pred Vstalim Kristusom.
Klemen, izbral si jih za moto svojega duhovniškega življenja.
Izredno močan vzklik premaganega apostola Tomaža, ki je sicer »zavetnik« vseh dvomljivcev skozi vse čase. Težko bi našel bolj primeren - tihi vzklik pri tihem pokleku pred največjo
skrivnostjo evharistije, ko bo Kristus, skrit v podobi kruha in
vina, prihajal v tvoje življenje in življenje ljudi, za katere boš
postavljen. Na oltarju se konča tudi vsemogočnost troedinega
Boga. Več kot samega sebe tudi Bog ne more podariti. Vstalega Gospoda se boš dotikal. Pri vsaki sveti maši. Še več, zaužival pri vsaki sveti maši…. Že Stara zaveza nam na mnogih
mestih govori, »Da je nemogoče videti Boga in ostati živ.« Ali
ni to tudi največje čudenje pri Mojzesu, da je ostal živ, potem ko
je govoril z Gospodom v podobi gorečega grma.
Ne boj se. Če je Ezekijel bil postavljen pred uporne ljudi svojega rodu, tudi tebi ne bo prizaneseno. Pomemben je zaključek
današnjega prvega berila: »Naj poslušajo ali ne - kajti uporna
hiša so – vendar naj spoznajo, da je bil prerok med njimi.« Da,
pomembna je sled božjega kraljestva, ki jo oznanjevalec pušča
v dušah ljudi. Mnogokrat je to samo upor in svojeglavost človeka. In vendar nemalokrat dovolj, da se za nekim vogalom
življenja sreča z vstalim Gospodom Jezusom Kristusom.
Sodobni človek zahoda trpi strašno lakoto in žejo po živem
Bogu - Kristusu. Le tako si lahko razlagamo tako velik upor
proti Bogu Jezusu Kristusu. Če ga Bog ne bi vznemirjal, bi
zamahnil z roko in bi živel mirno svoje življenje brez Boga Kristusa.
Usodno vprašanje za vsakega od nas duhovnikov je prav ta
prosojnost za JK. Bodo ljudje skozi mene, in ob meni, začutili
Kristusa samega ali ne. Samo to je naše poslanstvo. Biti alter
Kristus – drugi Kristus.
Kakor je srhljiva in nedoumljiva skrivnost, da je možu in ženi
dal oblast in možnost spočetja in rojstva novega človeka, ki
je ustvarjen po Božji podobi je enako srhljiva in nedoumljiva
skrivnost evharistije. To delajte v moj spomin. Kristus se daje

– pri vsaki sveti maši – v roke samemu človeku – duhovniku.
Melkizedek je veliki duhovnik stare zaveze.
Toda biti duhovnik v Kristusovem redu… To pa pomeni še nekaj povsem drugega. Če je v stari zavezi duhovnik daroval žgalne in kadilne daritve – kropil ljudi z jagnjetovo krvjo – gre pri
Kristusovi daritvi za povsem druge dimenzije. Na veliki petek –
ob treh popoldne teče kri novozaveznega jagnjeta, ki je Kristus
sam. Kristus tako postane duhovnik – oltar in jagnje ob enem…
Če nočemo biti samo serviserji potem me mora evharistija použivati vase, kakor se je Kristus dal svobodno použiti v skrivnosti vel. čet., vel. petka, velike sobote in velikonočne nedelje…
Samo tako bo moje deleženje v Kristusu rodovitno za mene
samega in za ljudi.
Kristusova obljuba, Klemen: »Da ostaja z nami do konca časov«, je s posvečenjem postala tvoj osnovni imperativ. Po nas še
posebej duhovnikih pri sv. evharistiji, ostaja med nami in v nas.
»Kar ste storili kateremu mojih najmanjših bratov in sester, ste
meni storili,« slišimo pri Mateju.
Druga, tako osrečujoča, prisotnost Kristusa je v zakramentu
sprave. V spovednici se dogajajo božji čudeži, ki presegajo
vsako psihoanalizo in psihiatrijo. Odpuščeni so ti grehi, pojdi v
miru. To je novo rojstvo! Če bi sodobni človek malo bolj računal s Kristusom, ne pa malikoval samo znanosti, bi bilo manj
raka, manj psihiatričnih bolnikov, več veselja do življenja. Ko
boš v spovednici, naj te vedno spremljajo prilike o usmiljenem
Samarijanu – o izgubljenem sinu – o grešnici, ki bi jo kamnali,
pa jo Kristus reši iz vezi greha, z odpuščanjem.
Odpuščanje ostaja najmočnejše zunanje znamenje bivanja
Boga med ljudmi in v posamezniku… Prav tukaj je Kristusova
novost tako osrečujoča, ki nas pelje preko skrivnosti sv. maše –
v srečo in večno življenje…
Dobro je, da se zavedamo, da je zelo velik % ljudi, ki sicer redno prihajajo k nedeljski sv. maši, pa ne verujejo v Kristusovo,
kaj šele v naše lastno vstajenje in večno življenje… Tem ljudem
boš skušal nakazati – da se v največjem čudežu že »gibljemo
in smo.« Stvarjenje in naše življenje sta vendar enako velika in
veličastna čudeža, če ne še večja, kakor vstajenje in večno življenje.

Ali ni moje bivanje najmočnejši dokaz, da je življenje močnejše od smrti in niča… Jaz sem samemu sebi, v Kristusu,
največji čudež in skrivnost. Ne iskati čudežev izven svojega
lastnega življenja in poslanstva. Kako smešno je, ko v raznih
ciklotronih iščejo tako zvani božji delec. Jaz pa kličem vsemu
svetu: pokažite mi samo en atom v celem vesolju, ki ni božji
delec – božje delo… Znanstveniki iščejo formulo vsega, pa
se nam že vsaj 3000 let ta formula smeji iz prvega stavka Svetega pisma: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.«
Klemen, naj bo ta trenutek še tako veličasten in nad vse svet…
in vendar te/nas nihče ne bi pogrešal, če se ne bi rodili.
Kristus ni neka kozmična sila, podobna streli ali polarnemu
siju. Ni neki ustvarjalni princip, ki se lahko inkarnira v vsakem
trenutku, na vsakem koncu zemlje. To je zabloda 'nju ejdža'.
On je: »To delajte v moj spomin.«, »Jaz sem z vami vse dni do
konča časov«, resnični Emanuel.
Že narava našega spomina je božanska. Želje in spomine
združuje v sedaj in tukaj. Da je Kristus enako navzoč v tabernaklju Petrove cerkve v Rimu – kakor tukaj v laški cerkvi,
ali v kakšni najbolj osamljeni cerkvi na svetu. Po tebi bo ostajal med nami in v nas.
Rojevati ljudi za večno življenje je še večja sreča, »slast, ko
mleko mati, samo dati – dati – dati.« (A. Gradnik). To moraš
okušati v svojem duhovniškem življenju, da te ne bo kdaj
zvil pogled na srečno mlado družino, ko boš zakrvavel v srcu
in duši… Če Kristus ni imel: »Kamor bi glavo naslonil…«,
kdo smo mi duhovniki, da bi jo odnesli skozi življenje po nižji
ceni…?!
Kristus ne potrebuje naše popolnosti in brezgrešnosti. Nisi
duhovnik, ker bi bil boljši kot kateri koli tvojih prijateljev,
sorodnikov, ki jih nimaš malo, sodelavcev iz podjetja, kjer si
delal 6 let. Jezus potrebuje samo našo razpoložljivost. Tukaj
sem – pošlji mene. Ta predanost najbolj razveseli troedinega Boga. Da boš znal resnično jokati z jokajočimi, se veseliti
z veselimi, deliti z njimi svoj čas… Ljudje v tvoji bližini naj
dobijo iskren občutek, da si za njih tam ves – da so v tistem
trenutku samo oni in Kristus. Med teboj in njimi naj bo vedno
dovolj prostora za Kristusa.

